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Statsrådens forord
Det direkte statlige eierskapet i Norge er 
stort. Tolv ulike departementer forvalter 
statens eierinteresser i 73 selskaper. I 25 
av selskapene er statens mål som eier høy-
est mulig avkastning over tid (selskaper i 
kategori 1–3), mens i 45 er statens mål 
mest mulig effektiv sektorpolitisk målopp-
nåelse (selskaper i kategori 4).1 Verdien av 
statens eierandeler i selskapene hvor sta-
ten har avkastning som mål var 833 mrd. 
kroner ved utgangen av 2018.

I beretningen omtales selskapenes ut-
vikling og viktige hendelser i året som har 
gått. Den økonomiske utviklingen i selska-
pene hvor staten har avkastning som mål 
har variert. For de syv børsnoterte selska-
pene var den verdijusterte avkastningen 
inkludert reinvestert utbytte 3,2 pst., mot 
25,2 pst. året før. Hovedindeksen på Oslo 
Børs hadde en nedgang på 1,8 pst. i 2018. 
Fem av de syv selskapene med statlig ei-
erandel hadde negativ avkastning. For 
Norsk Hydro har året vært preget av den 
krevende situasjonen i Brasil. Dette var 
nok en påminnelse om bredden og alvo-
ret i de utfordringer selskapene må være 
forberedt på. 

Måloppnåelsen for hvert av de sektor-
politiske selskapene fremkommer i beret-
ningen. Staten som eier forventer at sty-
ret utarbeider klare mål og strategier for 
selskapet innenfor rammen av vedtekte-
ne. Både det å kvantifisere og følge opp 
effektiv sektorpolitisk måloppnåelse kan 
være utfordrende. Derfor er jeg glad for 
at Nye Veier deler sine erfaringer i beret-
ningen.

1 Tre selskaper er ikke kategorisert.

Et annet selskap som deler sine erfa-
ringer i årets beretning, er DNB, som for-
teller om sitt arbeid med mangfold og 
konkurransekraft. Staten som eier for-
venter at selskapene har strategier og til-
tak for å fremme likestilling og annet 
mangfold i virksomheten. Mangfold i bak-
grunn og kompetanse gir ulike perspekti-
ver og kan gi et bedre og bredere grunn-
lag for å treffe gode beslutninger.  

I juni 2018 endte statens mangeårige 
eierskap i SAS. Nærings- og fiskeridepar-
tementet solgte statens resterende aksjer 
i selskapet for 597 mill. kroner. I mai 2019 
solgte departementet statens aksjer i Ve-
terinærmedisinsk Oppdragssenter for 45 
mill. kroner. Staten vil forbli en betydelig 
eier i norsk næringsliv, men i selskaper 
hvor det ikke er noen grunner til at staten 
er eier, vil regjeringen fortsette å gjen-
nomføre en gradvis reduksjon i statens 
direkte eierskap. 

Den norske statlige eierskapsmodellen 
er vellykket. Den brede politiske enighe-
ten om rammene for eierskapspolitikken 
mener jeg er en vesentlig grunn til dette. 
Staten er opptatt av en klar rollefordeling 
mellom eier og styre, og en ansvarlig og 
forutsigbar eierutøvelse basert på aner-
kjente prinsipper for god eierstyring. Det 
er også sentralt at staten som eier utøver 
sin eiermyndighet gjennom stemmegiv-
ning på generalforsamlingen, og gjennom 
å sørge for at selskapene har gode styrer. 
Den norske statlige eierskapsmodellen bi-
drar til at selskapene får handlingsrom til 
å utvikle seg innenfor rammen av vedtek-
tene, uten å bli detaljstyrt fra eier. Slik må 
det fortsatt være. 

Selv om de store linjene i eierskapspo-
litikken bør ligge fast, er videreutvikling 
avgjørende for å sørge for en fortsatt god 
og bærekraftig forvaltning av det statlige 
eierskapet. Derfor vil regjeringen legge 
frem en ny eierskapsmelding i løpet av 
2019. Ambisjonen er blant annet å være 
tydeligere på mål og begrunnelser for sta-
tens eierskap i selskapene. Dette gjør det 
enklere for selskapene og staten som eier 
å følge opp målene. Forventningene til 
selskapene, som skal bidra til måloppnå-
else og åpenhet om hva staten som eier 
er opptatt av, vil også tydeliggjøres i den 
nye meldingen. 

Jeg ønsker deg god lesing!
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1 Definisjoner på side 137. Tallene er å anse som anslag som senere kan bli revidert.
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Egenkapitalrentabilitet  
unoterte selskaper i kategori 1–3: 12,2 %

Driftsinntekter: 1 437 mrd. kroner

Kapitalinnskudd fra/ 
aksjekjøp av staten: 3,8 mrd. kroner
Kjøp/tilskudd fra staten: 165 mrd. kroner

Utbytte til staten: 43 mrd. kroner

Avkastning i børsnoterte selskaper: 3,2 %

Årsresultat: 140 mrd. kroner

Verdi statens eierandeler: 833 mrd. kroner

Ansatte  
fordelt  
etter  
selskaper,  
totalt  
280 228
 

Børsnoterte selskaper 

84 %

Unoterte selskaper 
i kategori 1–3

16 %
DNB
11 %

Entra
1 %

Equinor
59 %

Kongsberg Gruppen
2 %

Norsk Hydro
4 %

Telenor
19 %

Yara International
5 %

Helse Sør-Øst RHF 
22 %

Norsk Hydro
13 %

Telenor
7 %

Helse Vest 
RHF
8 %

Equinor
7 %

Posten 
Norge

5 %

Helse Midt-
Norge RHF

6 %

Yara 
International

6 %

Helse Nord 
RHF, 5 %

Øvrige selskaper
20 %

Statens direkte eierskap
Statens direkte eierskap omfatter selska-
per hvor statens eierinteresser forvaltes 
direkte av departementene. Tabellen på 
side 6 gir en oversikt over selskapene,  
totalt 73, fordelt etter departement. 

Samtlige selskaper er omtalt i Statens  
eierberetning 2018. Kontaktinformasjon 
til de tolv departementene som forvalter 
statens eierskap er på side  136 i appen-
diks.

Kategorisering av selskapene
Sta ten har be grun nel ser og mål for det 
di rek te ei er ska pet. Det te frem går i om - 
ta len av en kelt sel ska pe ne i Meld. St. 27 
(2013–2014) Et mang fol dig og ver di ska-

Omfang og hovedtall

Hovedtall 20181

Børsnoterte selskaper 

84 %

Unoterte selskaper 
i kategori 1–3

16 %
DNB
11 %

Entra
1 %

Equinor
59 %

Kongsberg Gruppen
2 %

Norsk Hydro
4 %

Telenor
19 %

Yara International
5 %
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Oversikt over statens direkte eierskap pr. mai 20191

Finansdepartementet
Folketrygdfondet (særlovselskap)   100 % Ikke kategorisert

Forsvarsdepartementet  
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 100 % 2

Helse- og omsorgsdepartementet  
Helse Midt-Norge RHF 100 % 4

Helse Nord RHF 100 % 4

Helse Sør-Øst RHF 100 % 4

Helse Vest RHF 100 % 4

Nordisk Institutt for  
Odontologiske Materialer AS 49 % 4

Norsk Helsenett SF 100 % 4

AS Vinmonopolet (særlovselskap) 100 % 4

Klima- og miljødepartementet  
Bjørnøen AS 100 % 4

Enova SF 100 % 4

Kings Bay AS 100 % 4

Kommunal- og moderniserings- 
departementet  
Kommunalbanken AS 100 % 3

Kulturdepartementet  
Carte Blanche AS 70 % 4

AS Den Nationale Scene 66,67 % 4

Den Norske Opera & Ballett AS 100 % 4

Filmparken AS 77,6 % Ikke kategorisert

Nationaltheatret AS 100 % 4

Norsk rikskringkasting AS 100 % 4

Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100 % 4

Rogaland Teater AS 66,67 % 4

Rosenkrantzgate 10 AS 3,07 % Ikke kategorisert

Talent Norge AS 33,33 % 4

Trøndelag Teater AS 66,67 % 4

Kunnskapsdepartementet  
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 100 % 4

Simula Research Laboratory AS 100 % 4

Universitetssenteret på Svalbard AS 100 % 4

Landbruks- og matdepartementet  
Graminor AS 28,2 % 4

Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % 4

Statskog SF 100 % 4

Staur gård AS 100 % 4

Nærings- og fiskeridepartementet  
Ambita AS 100 % 1

Aker Kværner Holding AS 30 % 2

Andøya Space Center AS 90 % 4

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 3

Baneservice AS 100 % 1

DNB ASA 34 % 2

Eksportfinans ASA 15 % 3

Eksportkreditt Norge AS 100 % 4

Electronic Chart Centre AS 100 % 3

Entra ASA 33,4 % 1

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 100 % 4

Flytoget AS 100 % 1

GIEK Kredittforsikring AS 100 % 3

Innovasjon Norge (særlovselskap) 51 % 4

Investinor AS 100 % 3

Kongsberg Gruppen ASA 50,001 % 2

Mesta AS 100 % 1

Nammo AS 50 % 2

Nofima AS 56,84 % 4

Norges sjømatråd AS 100 % 4

Norsk Hydro ASA 34,26 % 2

Nysnø Klimainvesteringer AS 100 % 3

Posten Norge AS 100 % 3

Siva – Selskapet for Industrivekst SF 100 % 4

Space Norway AS 100 % 4

Statkraft SF 100 % 3

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % 4

Telenor ASA 53,97 % 2

Yara International ASA 36,21 % 2

Olje- og energidepartementet  
Equinor ASA 67 % 2

Gassco AS 100 % 4

Gassnova SF 100 % 4

Petoro AS 100 % 4

Statnett SF 100 % 4

Samferdselsdepartementet  
Avinor AS 100 % 4

Bane NOR SF 100 % 4

Entur AS 100 % 4

Mantena AS 100 % 3

Norske tog AS 100 % 4

Nye Veier AS 100 % 4

Vygruppen AS 100 % 3

Utenriksdepartementet  
Norfund (særlovselskap) 100 % 4

Departement og selskap                                                                  Eierandel  Kategori Departement og selskap                                                                   Eierandel  Kategori

pen de ei er skap (ei er skaps mel din gen). Sel - 
ska pe ne er inn delt i fire ka te go ri er ut fra 
sta tens mål med ei er ska pet:

1 Forretningsmessige mål.
2 Forretningsmessige mål og nasjonal 

forankring av hovedkontor.
3 Forretningsmessige mål og andre spe-

sifikt definerte mål.
4 Sektorpolitiske mål.

Det sentrale hensynet i statens forretnings-
messige eierskap, selskaper i kategori 1–3, 
er høyest mulig avkastning over tid. For sel-
skapene i kategori 2 har staten i tillegg et 
mål om å opprettholde norsk forankring av 
hovedkontor og tilhørende hovedkontor-
funksjoner. For selskapene i kategori 3 har 
staten forretningsmessige mål og andre 
samfunnsmessige begrunnelser for statlig 
eierskap enn forankring av hovedkontor i 
Norge. Det er 25 selskaper i kategori 1–3, 

og statens eierinteresser i 20 av disse for-
valtes av Eierskapsavdelingen i Nærings- 
og fiskeridepartementet.

Statens eierskap i selskapene i kate-
gori 4 har sektorpolitiske mål. Statens 
eierskap i disse selskapene forvaltes 
som oftest av departementene som har 
det aktuelle sektorpolitiske ansvaret. 
Som eier legger staten vekt på at de sek-
torpolitiske målene nås mest mulig ef-
fektivt.

1 Det er selskaper i denne oversikten som omtales i Statens eierberetning. Nylig ble eierskapet i 
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS endret, og staten er ikke lenger eier i dette selskapet, 
jf. «Sentrale saker for staten som eier» på side 9. Oppdatert oversikt over statens direkte eierskap 
er å finne på www.eierskap.no.
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Aerospace Industrial Maintenance 
Norway AS («AIM Norway»):
I forbindelse med Stortingets behandling av 
omdanningen av AIM Norway til aksjesel-
skap i 2016, ble regjeringen gitt fullmakt til å 
redusere statens eierandel i selskapet med 
inntil 50 pst., eventuelt 100 pst. forutsatt at 
kjøper har en statlig eierandel på minimum 
50 pst. Forsvarsdepartementet inngikk 13. 
desember 2018 en avtale om salg av aksje-
ne i AIM Norway med Kongsberg Defence & 
Aerospace (KDA), som er et datterselskap 
av Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg 
Gruppen overtok eierskapet formelt 29. 
mai 2019. Salget er et viktig tiltak for å styr-
ke og sikre Norges beredskap innenfor un-
derstøttelse av Forsvarets militære luftsys-
temer, og dermed i tråd med Meld. St. 9 
(2015–2016) – Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi. Kongsberg Gruppen vil, som en ro-
bust industriell aktør, kunne videreutvikle 
selskapet og bidra til å styrke AIM Norways 
konkurransedyktighet nasjonalt og skape 
enda større muligheter internasjonalt.

Andøya Space Center AS
Stortinget innvilget i forbindelse med Re-
vidert nasjonalbudsjett 2018 et ansvarlig 
lån på 20 mill. kroner til Andøya Space 
Center, som skal sette selskapet i stand til 
å gjennomføre en mulighetsstudie for 
eventuell etablering av en oppskytingsba-
se for småsatellitter på Andøya.

Eksportkreditt Norge AS
I 2018 ble eksportkredittordningen utvidet 
til også å inkludere et midlertidig tilbud av 
lån på markedsmessige vilkår til kjøp av 
skip fra verft i Norge til bruk i Norge, ek-
sempelvis fiskebåter, ferger og skip til nær-
skipsfart. Formålet er å bidra til at redere i 
Norge oppnår finansiering på markeds-
messige vilkår og dermed medvirke til økt 
aktivitet for skipsverft i Norge. Stortinget 
vedtok i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2018 å opprette et slikt finansieringstil-
bud om både lån og garantier i hhv. Ek-
sportkreditt Norge og GIEK. Det ble gjort 
endringer i lov om Eksportkreditt Norge 
AS, jf. Prop. 58 L (2017–2018), Lovvedtak 60 
og Innst. 288 L (2017–2018). Tilbudet, som 
ble innført i Eksportkreditt Norge i juni 
2018, er treårig og skal evalueres.

Kongsberg Gruppen ASA
Den 6. juni 2018 annonserte Kongsberg 
Gruppen inngåelsen av en avtale om å 
kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine til 
en verdi av 500 mill. britiske pund på kon-
tant- og gjeldfri basis. Dette ble foreslått 
finansiert blant annet med en fortrinns-
rettsemisjon på 5,0 mrd. kroner. Stortin-
get ga ved behandlingen av Prop. 118 S 
(2017–2018) 4. oktober 2018 sin tilslutning 
til at staten kunne delta i en slik emisjon 
med sin pro rata andel på om lag 2,5 mrd. 
kroner. Emisjonen ble vedtatt på ekstraor-
dinær generalforsamling 2. november 
2018 og gjennomført senere samme må-
ned. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial 
Marine ble gjennomført i 2019. 

Mantena AS
I behandlingen av Revidert nasjonalbud-
sjett 2018 vedtok Stortinget 15. juni 2018 å 
bevilge inntil 200 mill. kroner til Mantena, 
jf. Prop. 85 S (2017–2018)/Innst. 400 S 
(2017–2018), som kan ta form som et an-
svarlig lån eller egenkapitaltilskudd. Hen-
sikten med bevilgningen var å legge til 
rette for at selskapet har en hensiktsmes-
sig kapitalstruktur og likviditet i en kreven-
de omstillingsfase. Hvorvidt en ev. kapital-
tilførsel skal gis som ansvarlig lån eller 
som egenkapitaltilskudd, avhenger av en 
konkret vurdering av hvordan selskapets 
utfordringer best kan løses innenfor stats-
støtteregelverket. Fordi det var usikkert 
når et behov for kapitaltilførsel til selska-
pet kan oppstå, er de bevilgede midlene 
overførbare til 2019.

Norsk rikskringkasting («NRK AS»)
Regjeringen la 29. mars 2019 frem stor-
tingsmeldingen Meld. St. 17 (2018–2019) 
Mangfald og armlengds avstand – Mediepoli
tikk for ei ny tid. I meldingen drøftes bruken 
av økonomiske virkemiddel for å realisere 
regjeringen sine mål for mediepolitikken. 
Regjeringen vil at kringkastingsavgiften 
skal avvikles fra 1. januar 2020, og at NRK 
deretter skal finansieres gjennom bevilg-
ninger over statsbudsjettet.

Nysnø Klimainvesteringer AS («Nysnø»)
Selskapet ble stiftet i desember 2017, som 
Fornybar AS. Det fikk ved stiftelsen tilført 

25 mill. kroner i kapital. I november 2018 
fikk selskapet tilført 200 mill. kroner i kapi-
tal i tråd med bevilgning i statsbudsjettet 
for 2018, og i januar 2019 fikk selskapet 
tilført ytterligere 400 mill. kroner i kapital i 
tråd med bevilgning i statsbudsjettet for 
2019.

UNINETT AS
Forvaltningen av eierskapet i UNINETT ble 
overført fra Kunnskapsdepartementet til 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenes-
ter i høyere utdanning og forskning 1. ja-
nuar 2019.

SAS AB
I juni 2018 solgte Nærings- og fiskeride-
partementet statens 37,8 millioner aksjer, 
som tilsvarte 9,88 pst. av aksjene i selska-
pet, for om lag 597 mill. kroner. Etter sal-
get eier ikke staten lenger aksjer i selska-
pet.

Space Norway AS
Stortinget ga gjennom vedtaket av Prop. 
55 S (2017–2018) 4. juni 2018 Space Nor-
way et betinget tilsagn om inntil 139 mill. 
USD i egenkapital, slik at selskapet kan 
fullføre forhandlinger om å realisere et 
prosjekt for å etablere satellittbasert ka-
pasitet for bredbåndskommunikasjon i 
nordområdene.

Veterinærmedisinsk 
Oppdragssenter AS
I mai 2019 solgte Nærings- og fiskeride-
partementet statens aksjer, som tilsvarte 
34 pst. av aksjene i selskapet, for 45 mill. 
kroner. Etter salget eier ikke staten lenger 
aksjer i selskapet. 

Tilbakebetaling av kapital
For å tilpasse kapitalstrukturen betalte Ek-
sportfinans ASA i 2018 ut 500 mill. kroner 
av selskapets egenkapital til aksjeeierne. 
Staten, som har en eierandel på 15 pst., 
fikk utbetalt 75 mill. kroner. I 2018 mottok 
staten 1 243 mill. kroner i oppgjør for inn-
løsing av aksjer i DNB ASA og 2 734 mill. 
kroner i oppgjør for innløsing av aksjer i 
Telenor ASA.

Sentrale saker  
for staten som eier





11

©
 U

N
IN

ETT AS

1 Kilder er bl.a. Konjunkturtendensene med  
økonomisk utsyn over året 2018, 2019/1, SSB.

2 Nasjonalregnskapstall, SSB.
3 OECD Interim Economic Assessment, Global growth weakening  

as some risks materialise, 6. mars 2019.

Kursutvikling  for børsnoterte selskaper, hovedindeksen på Oslo Børs og bransjeindekser6

4 OECD Economic Outlook Interim Report  
March 2019. 

5 Euroområdet, Sverige, USA, Storbritannia,  
Danmark, Kina, Sør-Korea, Polen, Russland  
og Japan. Kilde: SSB.

6 Kursutvikling inklusiv  
reinvestert utbytte  
(kilde: FactSet).

7 Eurostat.

Norsk og in ter na sjo nal økonomi1 
Veks ten i BNP i Fast lands-Norge var 2,2 
pst. i 2018, opp fra 2,0 pst. i 2017.2 Det 
øko no mis ke opp svin get fra 2017 fort sat te 
gjen nom 2018, og fi nans po li tik ken har 
blitt grad vis mer nøy tral. Den øko no mis ke 
veks ten er bredt sam men satt, med sær lig 
god vekst for le ve ran dø rer til pe tro le ums-
virk som he ten. Unn ta ket fra den ne tren-
den var tør ke pe ri oden som me ren 2018 
som før te til et fall i pro duk sjo nen i jord-
bru ket. Sta tis tisk sen tral by rås pro gno ser 
pe ker i ret ning av at veks ten vil hol de seg 
oppe fram over.

Sys sel set tin gen steg med 1,5 pst. i 
2018. Sys sel set tin gen har økt mer enn be-
folk nin gen i ar beids før al der, og sys sel set-

tings ra ten har der for ste get et ter fle re år 
med ned gang. Ar beids le dig hets ra ten, 
målt ved ar beids krafts un der sø kel sen til 
Sta tis tisk sen tral by rå (AKU), var på 3,8 pst. 
i 2018, ned fra 4,2 pst. i 2017. Også den 
re gist rer te ar beids le dig he ten har av tatt, 
og de re gio na le for skjel le ne er blitt mind-
re. Års lønns veks ten i 2018 er be reg net til 
2,8 pst. Pris veks ten målt med kon sum-
pris in dek sen (KPI) var 2,7 pst. i 2018, hvil-
ket in ne bæ rer en svak opp gang for re al-
løn nen på 0,1 pst. et ter en opp gang på 0,5 
pst. i 2017. 

Veks ten i glo balt BNP var 3,6 pst. i 2018.3 
Det te er det syv en de året med opp gang, 
men i mot set ning til den bre de opp gan-
gen i 2017 var ut vik lin gen i 2018 pre get av 

va ri e ren de ut vik ling mel lom både land og 
sek to rer. Usik ker het om den øko no mis ke 
og geo po li tis ke ri si ko en gir ut sik ter til la ve-
re vekst frem over.4  

Hos Norges vik tig ste han dels part ne re5 

var den øko no mis ke veks ten på 2,3 pst. i 
2018, ned fra 2,6 pst. i 2017. Veks ten  
i euro om rå det var 1,8 pst, ned fra 2,5 pst. 
i 2017. Ef fek ten av han dels uro og en kel te 
lands ut ford rin ger knyt tet til bud sjett un-
der skudd, er noen av år sa ke ne til la ve re 
vekst. Ar beids le dig he ten fort sat te å falle i 
2018, med sto re va ria sjo ner mel lom lan-
de ne, fra 2,1 pst. i Tsjek kia til 18,6 pst. i 
Hel las.7 Usik ker het knyt tet til ut fal let av 
Bre xit reg nes som ho ved år sa ken til at 
veks ten i Stor bri tan nia av tok i lø pet av 

Avkastning og  
finansielle verdier
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6 Kursutvikling inklusiv reinvestert utbytte (kilde: FactSet)
8 Konjunkturtendensene med økonomisk utsyn over året 2018, 2019/1, SSB.
9 Hentet bl.a. fra https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Nyheter-fra-Oslo-Boers/AAret-med-den-varme-sommeren-og-

den-sure-hoesten  og https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Nyheter-fra-Oslo-Boers/Et-av-tidenes-beste-utbytteaar.

© Norsk Hydro

2018 og end te på 1,4 pst., ned fra 1,7 pst. 
i 2017. Stor bri tan nia har ikke hatt la ve re 
vekst si den 2009, året et ter fi nans kri sen. 
I USA steg BNP med 2,9 pst. i 2018, opp 
fra 2,2 pst. i 2017. 2018 var blant an net 
pre get av usik ker het knyt tet til han dels-
re la sjo ner mel lom Kina og USA, og ri si ko 
for es ka le ring av han dels kon flik ten til 
EU.8 Den ne usik ker he ten fort set ter inn i 
2019. 

Ak sje mar ke det i 
Norge og in ter na sjo nalt9 
Ho ved in dek sen ved Oslo Børs falt 1,8 pst. 
i 2018. Et ter en his to risk topp no te ring i 
sep tem ber, falt ho ved in dek sen det siste 
kvar ta let. Ol je pri se ne bi dro mest til både 

opp tu ren og ned tu ren for ho ved in dek sen, 
men den ol je tun ge Ener gi in dek sen steg 
med 3 pst. året sett un der ett. Equinor bi-
dro mest til opp gan gen i  Ener gi in dek sen. 
Sjø mat sel ska pe ne Ma ri ne Har vest og Sal-
mar trakk ho ved in dek sen mest opp, mens 
Norsk Hydro og Yara trakk ho ved in dek sen 
i mot satt ret ning. 

Kurs ut vik lin gen på Oslo Børs har vært 
re la tivt god i in ter na sjo nal sam men heng. 
S&P 500-in dek sen i USA og den tys ke DAX-
in dek sen falt hen holds vis med 7,1 og 18,3 
pst. i 2018. In dek se ne OMX Stock holm 30 
og Nik kei 225-in dek sen i Ja pan had de en 
ned gang på  hen holds vis 10,6 pst. og 12,1 
pst. FTSE 100-in dek sen i Lon don falt med 
12,7 pst.

Av kast ning for de 
børs no ter te sel ska pe ne 
Av kast nin gen er sum men av ut vik lin gen i 
mar keds ver di en av et sel skaps egen ka pi-
tal og di rek te av kast ning i form av ut byt te 
og even tu ell ef fekt av sel ska pets til ba ke-
kjøp og slet ting av ak sjer. Sta ten har di rek-
te ei er an de ler i syv sel ska per som er no-
tert på Oslo Børs. Den ver di jus ter te av-
kast nin gen in klu siv re in ves tert ut byt te for 
dis se sel ska pe ne var 3,2 pst. i 2018, mot 
25,2 pst. året før. Fem av sel ska pe ne had-
de ne ga tiv av kast ning. 

Den ver di jus ter te av kast nin gen er vek-
tet med ver di en av sta tens ei er an de ler 
ved ut gan gen av 2018. Equinor, som ut-

Kursutvikling  for børsnoterte  
selskaper, hovedindeksen på  
Oslo Børs og bransjeindekser6
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10 Avkastningen er vektet med verdien av statens eierandeler ved utgangen av 2018.
11 Gjennomsnittlig årlig avkastning siste fire år, da Entra ble notert i 2014.
12 Direkteavkastning er beregnet som utbetalt utbytte pr. aksje i 2018 som pst. av aksjekurs ved utgangen av 2018 (kilde: FactSet).

Avkastning 2018 og 2017, samt gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år 

Direkteavkastning 2018 og 201712
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15,4 %11 10 % 8,8% 8,7%10,8%4,9 %

gjør over halv par ten av sta tens sam le de 
ver di er på børs, har stor på virk ning på 
vek tet to tal av kast ning.

Verdi av sta tens ei er an del 
For å an slå ver di en til sel ska pe ne bru kes 
ver di en av sel ska pets ak sjer for børs no ter-
te sel ska per, og bok ført egen ka pi tal fra-
truk ket mi no ri tets in ter es ser for uno ter te 
sel ska per i ka te go ri 1–3. Ta bel len på side 
14 vi ser ver di an slage ne for hvert sel skap 
for 2018 og 2017. For sel ska pe ne hvor sta-
tens ho ved mål med ei er ska pet ikke er for-
ret nings mes sig, sel ska per i ka te go ri 4, 
opp gis ikke ver di an slag. Ver di en av sta tens 
ak sjer på Oslo Børs var 698 mrd. kro ner 
ved ut gan gen av 2018, ned 17 mrd. kro ner 

fra året før. Equinor og Kongs berg Grup-
pen bi dro til å trek ke sam let ver di opp 
med hen holds vis 20,9 og 1,5 mrd. kro ner. 
Sta tens ei er an de ler i Te le nor, DNB, Norsk 
Hydro, Yara International og En tra had de 
en ver di mes sig ned gang på hen holds vis 
9,5, 8,9, 16,4, 4,3 og 0,4 mrd. kro ner.

Statens andel av bokført verdi av uno-
terte selskaper i kategori 1–3 var ved utgan-
gen av 2018 på 135,0 mrd. kroner, opp 7,1 
mrd. kroner fra året før. Statens andel av 
bokført verdi i Statkraft og Argentum 
Fondsinvesteringer økte i 2018 med hen-
holdsvis 6,1 og 1,1 mrd. kroner. For Ambita, 
Baneservice, Flytoget, Nammo, Kommunal-
banken og Posten Norge økte også statens 
andel av bokført verdi, se tabell på neste 

side. Samlet anslag for statens verdier i sel-
skapene i kategori 1–3 var 832,9 mrd. kro-
ner, ned 9,9 mrd. kroner fra året før.

Utbytte
For regnskapsåret 2018 vil staten motta 
43 mrd. kroner i utbytte, opp 5 mrd. kro-
ner fra året før. Utbytte fra Statkraft har 
økt mest fra året før, med 2,4 mrd. kro-
ner. Fra Argentum Fondsinvesteringer, 
Equinor, DNB og Avinor har utbyttene 
øke med henholdsvis 1 150, 744, 568 og 
335 mill. kroner, se tabell på neste side. 
Utbyttene fra Norsk Hydro, Vygruppen, 
Innovasjon Norge og Posten Norge er 
redusert med henholdsvis 355, 82, 76 og 
70 mill. kroner.
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©
 Ø

yvind H
aug / Entur

Statens  
eierandel

Markedsverdi av  
egenkapitalen2

Verdi av  
statens eierandel2

Utbytte til staten  
for regnskapsåret3

Statens salgsproveny, 
kapitalinnskudd og aksjekjøp4

2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Børsnoterte selskaper

DNB ASA 34 % 221 643 247 740 75 359 84 232 4 500 3 932 1 243 0

Entra ASA 33,4 % 21 166 22 415 7 070 7 487 276 252 0 0

Equinor ASA 67 % 613 479 582 219 411 031 390 087 16 681 15 937 -1 873 -7 539

Kongsberg Gruppen ASA 50,001 % 21 167 18 120 10 584 9 060 225 225 0 0

Norsk Hydro ASA 34,26 % 81 125 129 002 27 795 44 198 886 1 241 0 0

Telenor ASA 53,97 % 246 469 264 106 133 008 142 526 6 584 6 563 2 734 0

Yara International ASA 36,21 % 91 118 102 921 32 995 37 269 641 643 0 0

Sum børsnoterte selskaper6 1 296 167 1 366 523 697 842 714 859 29 793 28 793 2 104 -7 539

Bokført egen- 
kapital fratrukket  

minoritetsinteresser
Verdi av statens 

eierandel bokført5
Utbytte til staten  
for regnskapsåret

Statens salgsproveny, 
kapitalinnskudd og aksjekjøp

Unoterte selskaper i kategori 1–3

Ambita AS 100 % 105 100 105 100 4,4 1,5 0 0

Baneservice AS 100 % 248 231 248 231 14,7 13,6 0 0

Flytoget AS 100 % 721 717 721 717 163 120 0 0

Mesta AS 100 % 615 696 615 696 15 0 0 0

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34 % 58 58 20 20 – 0,3 0 0

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 100 % 586 798 586 798 0 0 0 0

Aker Kværner Holding AS 30 % 7 048 8 648 2 145 2 595 29 0 0 0

Nammo AS 50 % 2 687 2 537 1 344 1 269 60 45 0 0

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 9 188 8 109 9 188 8 109 1 500 350 0 0

Eksportfinans ASA 15 % 6 422 6 803 963 1 020 0 0 0 0

Electronic Chart Centre AS 100 % 5 9 5 9 1 5 0 0

GIEK Kredittforsikring AS 100 % 225 239 225 239 0 0 0 0

Investinor AS 100 % 2 678 2 927 2 678 2 927 0 50 0 -250

Kommunalbanken AS 100 % 13 232 12 478 13 232 12 478 481 443 0 0

Mantena AS 100 % 146 171 146 171 0 0 0 0

Nysnø Klimainvesteringer AS 100 % 213 – 213 – 0 – -200 -25

Posten Norge AS 100 % 6 450 6 353 6 450 6 353 124 194 0 0

Statkraft SF 100 % 91 281 85 183 91 281 85 183 8 444 6 040 0 0

Vygruppen AS 100 % 4 869 5 001 4 869 5 001 233 315 0 0

Sum unoterte selskaper i kategori 1–3 146 777 141 058 135 034 127 915 11 069 7 577 -200 -275

Sum alle selskaper i kategori 1–3 1 442 944 1 507 581 832 876 842 774 40 862 36 370 1 904 -7 814

Selskaper i kategori 46

Avinor AS 100 % – – – – 585 250 0 0

Eksportkreditt Norge AS 100 % – – – – 22 0 0 0

Innovasjon Norge 51 % – – – – 195 271,0 0 0

Norfund 100 % – – – – 0 0 -1 688 -1 500

Siva – Selskapet for Industrivekst SF 100 % – – – – 391 147 0 0

Statnett SF 100 % – – – – 484 326 0 0

Statskog SF 100 % – – – – 80 60 0 0

Staur gård AS 100 % – – – – 0 0 0 -8

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % – – – – 0 0 -43 -144

AS Vinmonopolet 100 % – – – – 65 64 0 0

Sum selskaper i kategori 4 1 822,0 1 117,7 -1 688 -1 652

Sum alle selskaper i kategori 1–4 42 684 37 488 216 -9 466

1  Definisjoner står på side 137.    
2  Ved utgangen av hhv. 2017 og 2018. SAS AB er ikke medregnet i summen av verdien av 

statens eierandeler i børsnoterte selskaper ved årsslutt 2017. Dersom SAS inkluderes, 
blir verdien av statens eierandeler 804 + 714 859 = 715 663 mill. kroner. 

3  For Equinor, som betaler utbytte kvartalsvis, oppgis utbetalt utbytte i 2018. Utbetalt 
utbytte består av kontanter og nyutstedte aksjer i selskapet, jf. omtalen av utbytte- 
aksjeprogrammet på side ti i Statens eierberetning 2016. Den delen av utbyttebeløpet 
staten har benyttet til å tegne nye aksjer i Equinor, fremkommer i kolonnen «Statens 
salgsproveny, kapitalinnskudd og aksjekjøp». 

4  Salgsproveny vises med positivt fortegn, kapitalinnskudd og kjøp av aksjer vises med 
negativt fortegn.  

5  Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser. Verdien av statens 
eierandel i Aker Kværner Holding er beregnet med børskurs for Akastor, Aker Solutions 
og Kværner ved utgangen av 2018 og statens indirekte eierandel i disse selskapene på 
samme tidspunkt.  

6  Selskaper i kategori 4 uten utbytte, salgsproveny, kapitalinnskudd og aksjekjøp er ikke 
inkludert i tabellen.      
    

Fi nan si el le ver di er 2018 og 20171

Mill. kroner
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Nøkkeltall  
økonomisk utvikling
Selskaper i kategori 1–3
I tabellene på side 18 og 19 fremgår noen 
sentrale økonomiske størrelser fra 2018 
for selskapene hvor staten har forret-
ningsmessige mål med eierskapet (selska-
per i kategori 1–3).

Resultatutvikling
Samlet årsresultat etter skatt og minori-
tetsinteresser for selskapene i kategori 
1–3 ble 124 mrd. kroner i 2018, opp 16 
mrd. kroner fra året før. Equinors bedring 
i resultatet på 23 mrd. kroner, fra 38 mrd. 
kroner i 2017 til 61 mrd. kroner i 2018, bi-
dro sterkt til dette. Flere selskaper har be-
dret årsresultatet fra foregående år, her-
under DNB med 2,5 mrd. kroner.1

Inntektsutvikling
Samlede driftsinntekter ble 1 176 mrd. 
kroner i 2018, opp 144 mrd. kroner fra 
året før. Equinors oppgang i inntekter på 
141 mrd. kroner bidro til dette. I tillegg fikk 
Norsk Hydro økt sine inntekter fra året før 
med 48 mrd. kroner. 

Utbytteandel
Utbytteandelen er delen av selskapets re-
sultat som betales til eierne som utbytte.2 
Resterende resultat forblir i selskapet og 
tilføres bokført egenkapital. Direkteav-
kastning til eierne kan komme i form av 
utbytte og eventuelt tilbakekjøp av aksjer. 
Av de børsnoterte selskapene betaler alle 
40 pst. eller mer av årsresultatet etter 
skatt og minoritetsinteresser i utbytte, 
med unntak av Entra. Blant unoterte sel-
skaper i kategori 1–3 betaler Ambita, Ar-
gentum Fondsinvesteringer, Baneservice, 
Electronic Chart Centre, Flytoget, Nammo, 
Posten Norge, Statkraft og Vygruppen ut-
bytte på 40 pst. eller mer av årsresultatet 
etter skatt og minoritetsinteresser.

1 For nærmere omtale av enkeltselskapers økonomiske utvikling, 
se selskapsomtaler fra side 41.

2 For enkelte selskaper defineres egne utbyttegrunnlag med 
utgangspunkt i selskapets resultater. For enkelte børsnoterte 
selskaper er også utviklingen i utbytte i kroner pr. aksje et 
sentralt hensyn i selskapenes utbyttepolitikk.

Gjennomsnittlig utbytteandel siste 
fem år illustrerer selskapenes evne til å gi 
direkteavkastning over tid. Dette er be-
regnet som summen av utbytte dividert 
på summen av årsresultater etter skatt 
og minoritetsinteresser. Siste fem år har 
de børsnoterte selskapene betalt en 
gjennomsnittlig utbytteandel som varie-
rer mellom 24 og 218 pst. av årsresulta-
tet. Unoterte selskaper i kategori 1–3 har, 
med unntak av Aerospace Industrial 
Maintenance Norway, Aker Kværner Hol-
ding, Eksportfinans og GIEK Kredittforsik-
ring, betalt en gjennomsnittlig utbyttean-
del som varierer mellom 25 og 262 pst. 
av årsresultatet.

Rentabilitet
Rentabilitet er et mål på hvor effektiv res-
sursutnyttelsen i et selskap er sett opp 
mot bokførte verdier. Egenkapitalrentabi-
liteten angir hvor høy avkastning eier har 
på denne delen av kapitalen og måles 
som årsresultatet etter skatt og minori-
tetsinteresser dividert med verdien av 
gjennomsnittlig bokført egenkapital.

I 2018 har 11 selskaper hatt egenkapi-
talrentabilitet på 10 pst. eller mer. Gjen-
nomsnittlig årlig egenkapitalrentabilitet 
siste fem år har vært 15 pst. eller mer for 
Ambita, Baneservice, Entra, Flytoget, Te-
lenor, Veterinærmedisinsk Oppdragssen-
ter og Vygruppen. 

Selskaper i kategori 43 
I tabellen på side 20 fremgår noen sen-
trale økonomiske størrelser fra 2018 for 
selskapene hvor staten har sektorpolitis-
ke mål med eierskapet (selskaper i kate-
gori 4). Flere selskaper i kategori 4 utfører 
oppgaver som ikke er bedriftsøkonomisk 
lønnsomme. For å oppnå de sektorpoli-
tiske målene staten har med eierskapet i 
disse selskapene, kan staten dels regulere 
tilgangen til markedet og prissettingen, jf. 
for eksempel Statnett og Vinmonopolet, 

3 For nærmere omtale av enkeltselskaper, se selskapsomtaler fra 
side 75.

dels kjøpe bestemte tjenester eller servi-
cenivåer, jf. for eksempel Bane NOR, og 
dels finansiere hele eller deler av virksom-
heten ved direkte bevilgninger over stats-
budsjettet, jf. for eksempel helseforetake-
ne, Kings Bay og Petoro. I Avinor finansi-
eres bedriftsøkonomisk ulønnsom virk-
somhet av overskudd fra selskapets 
øvrige virksomhet.

Offentlige kjøp skjer spesielt hos sel-
skaper som konkurrerer i et marked. Det 
benyttes også for eksempel ved kjøp av 
helsetjenester fra de regionale helsefor-
etakene, og dette utgjør størsteparten av 
helseforetakenes inntekter. Finansiering 
gjennom statlige bevilgninger skjer først 
og fremst hos selskaper som ikke konkur-
rerer i et marked, mens regulering av kon-
kurranse og priser i stor grad skjer ved of-
fentlige monopolvirksomheter.

Inntektsutvikling
For flere selskaper er statlige bevilgninger 
en vesentlig del av driftsinntektene. I til-
legg har flere selskaper monopol på sin 
virksomhet.

Samlede driftsinntekter ble 261 mrd. 
kroner i 2018, opp 17 mrd. kroner fra året 
før. Driftsinntektene til de regionale helse-
foretakene og øvrige selskaper i kategori 4 
utgjør henholdsvis 150 og 111 mrd. kroner. 

Kjøp av og tilskudd fra staten  
som ledd i sektorpolitikken
Samlet fikk selskapene i kategori 4 inntek-
ter på 161 mrd. kroner gjennom kjøp av 
tjenester og direkte bevilgninger fra sta-
ten i 2018. Av dette utgjør finansieringen 
av helsetjenester totalt 138 mrd. kroner, 
mens 23 mrd. kroner går til øvrige selska-
per i kategori 4. I tillegg kjøpte staten be-
driftsøkonomisk ulønnsomme tjenester 
fra Posten Norge og Vygruppen for hen-
holdsvis 0,54 og 3,7 mrd. kroner i 2018. 
Dermed fikk selskapene i kategori 3 og 4 
samlede inntekter på 165 mrd. kroner fra 
staten gjennom kjøp og tilskudd som ledd 
i sektorpolitikken.



1  Definisjoner står på side 137. SAS er ikke inkludert, se side 9.  
2  For Entra benyttes netto leieinntekter.  
3  Equinor presenterer sine regnskap i USD. Tallene i tabellen er omregnet til NOK. 

 

Kon sern regn skaps tall 2018 – sel ska per i ka te go ri 1–31

Mill. kroner

 STATENS EIERANDEL DRIFTSINNTEKTER2 DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT ETTER SKATT 
OG MINORITETSINTERESSER SYSSELSATT KAPITAL TOTAL BALANSE

Børsnoterte selskaper

DNB ASA 34 % 50 368 28 979 24 282 - 2 634 903

Entra ASA 33,4 % 2 058 1 587 2 537 41 440 47 709

Equinor ASA3 67 % 647 394 163 790 61 296 558 922 915 118

Kongsberg Gruppen ASA 50,001 % 14 381 945 701 16 646 27 658

Norsk Hydro ASA 34,26 % 160 149 7 758 4 256 106 392 161 855

Telenor ASA 53,97 % 110 362 22 087 14 732 126 121 191 272

Yara International ASA 36,21 % 106 581 3 247 1 280 111 942 144 460

Sum børsnoterte selskaper 1 091 293 228 393 109 084 961 463 4 122 975

Unoterte selskaper i kategori 1–3

Ambita AS 100 % 394 15 10 113 184

Baneservice AS 100 % 843 54 33 401 612

Flytoget AS 100 % 993 206 163 721 1 411

Mesta AS 100 % 4 082 -63 -65 620 1 577

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34 % 513 3 5 64 175

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 100 % 874 -301 -213 586 1 349

Aker Kværner Holding AS 30 % 0 -2 -1 504 7 052 7 149

Nammo AS 50 % 4 920 362 240 4 030 6 084

Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 1 539 1 456 1 430 9 188 9 284

Eksportfinans ASA 15 % 184 95 71 – 19 225

Electronic Chart Centre AS 100 % 29 1 1 5 12

GIEK Kredittforsikring AS 100 % 58 -12 -14 – 423

Investinor AS 100 % -159 -206 -198 2 678 2 695

Kommunalbanken AS 100 % 1 850 1 995 1 496 – 457 701

Mantena AS 100 % 1 502 -7 -24 146 1 110

Nysnø Klimainvesteringer AS 100 % 0 -12 -12 – 216

Posten Norge AS 100 % 23 894 407 246 10 406 16 071

Statkraft SF 100 % 27 585 15 480 12 775 131 733 179 739

Vygruppen AS 100 % 15 895 701 465 12 439 17 795

Sum unoterte selskaper i kategori 1–3 84 996 20 172 14 905 180 182 722 812

Sum alle selskaper i kategori 1–3 1 176 289 248 565 123 989 1 141 645 4 845 787
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Kon sern regn skaps tall 2018 – sel ska per i ka te go ri 1–31

Mill. kroner

1  Definisjoner står på side 137. SAS er ikke inkludert, se side 9.  
2  For DNB og Kommunalbanken benyttes ren kjernekapitaldekning.  

For Eksportfinans benyttes kjernekapitaldekning.   

 UTBYTTEANDEL GJENNOMSNITTLIG UTBYTTE- 
ANDEL SISTE FEM ÅR EGENKAPITALANDEL2 EGENKAPITALRENTABILITET GJENNOMSNITTLIG EGENKAPITAL- 

RENTABILITET SISTE FEM ÅR

Børsnoterte selskaper

DNB ASA 56 % 43 % 16 % 12 % 12 %

Entra ASA 33 % 24 % 47 % 13 % 18 %

Equinor ASA 41 % 218 % 38 % 31 % 12 %

Kongsberg Gruppen ASA 64 % 84 % 46 % 7 % 10 %

Norsk Hydro ASA 60 % 57 % 56 % 5 % 5 %

Telenor ASA 83 % 139 % 28 % 28 % 15 %

Yara International ASA 138 % 51 % 53 % 2 % 8 %

Vektet gjennomsnitt børsnoterte selskaper 25,4 %

Unoterte selskaper i kategori 1–3

Ambita AS 43 % 48 % 61 % 10 % 18 %

Baneservice AS 45 % 25 % 43 % 14 % 23 %

Flytoget AS 100 % 90 % 51 % 23 % 20 %

Mesta AS 0 % 149 % 39 % -10 % 11 %

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS – – 33 % 8 % 48 %

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 0 % 0 % 43 % -31 % 10 %

Aker Kværner Holding AS – – 99 % – –

Nammo AS 50 % 50 % 44 % 9 % 10 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 105 % 84 % 99 % 17 % 10 %

Eksportfinans ASA 0 % 0 % 114 % 1 % -11 %

Electronic Chart Centre AS 80 % 262 % 45 % 16 % 14 %

GIEK Kredittforsikring AS 0 % 0 % 53 % -6 % -2 %

Investinor AS 0 % 25 % 99 % -7 % 0 %

Kommunalbanken AS 39 % 30 % 17 % 12 % 11 %

Mantena AS 0 % – 13 % – –

Nysnø Klimainvesteringer AS 0 % – 99 % -6 % –

Posten Norge AS 50 % 61 % 40 % 4 % 3 %

Statkraft SF 66 % 85 % 53 % 14 % 8 %

Vygruppen AS 50 % 32 % 27 % 9 % 15 %

Vektet gjennomsnitt unoterte selskaper i kategori 1-3 12,2 %

Vektet gjennomsnitt alle selskaper i kategori 1-3 23,3 %

  



20

©
 Statnett / Johan W

ildhagen

1 Definisjoner på side 137. UNINETT er ikke inkludert, se side 9.

Kon sern regn skaps tall 2018 – sel ska per i ka te go ri 41

Mill. kroner

 STATENS  
EIERANDEL DRIFTSINNTEKTER2 DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT ETTER SKATT 

OG MINORITETSINTERESSER
EGENKAPITAL FRAT-

RUKKET MINORITETSIN-
TERESSER

TOTAL BALANSE KJØP AV/TILSKUDD 
FRA STATEN

Selskaper i kategori 4

Andøya Space Center AS 90 % 141 11 11 98 189 52

Avinor AS 100 % 11 724 2 097 1 170 14 541 43 690 0

Bane NOR SF 100 % 15 208 633 516 9 976 178 082 13 434

Bjørnøen AS 100 % 0,2 0 0 4 4 0

Carte Blanche AS 70 % 41 -0,7 -0,5 9 22 27

AS Den Nationale Scene 66,67 % 163 4 5 46 84 122

Den Norske Opera & Ballett AS 100 % 786 2 1 -99 249 625

Eksportkreditt Norge AS 100 % 114 5 5 29 85 112

Enova SF 100 % 127 3 4 31 56 127

Entur AS 100 % 470 35 28 126 414 0

Gassco AS 100 % 0 0 0 15 1 011 0

Gassnova SF 100 % 295 -12 -11 13 327 273

Graminor AS 28,2 % 75 5,0 5,0 71 96 22

Innovasjon Norge 51 % 1 279 208 208 1 602 26 058 1 141

Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % 13 0,2 0,2 12 14 4
Kings Bay AS 100 % 68 -1 -1 5 57 51

Nationaltheatret AS 100 % 285 -3 -3 6 112 205

Nofima AS 56,84 % 623 14 18 171 376 103

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 49 % 36 0 0,1 13 17 24

Norfund 100 % 990 495 1 188 26 603 28 722 20

Norges sjømatråd AS 100 % 375 -51 -48 294 388 0

Norsk Helsenett SF 100 % 729 -1 0 109 368 145

Norsk rikskringkasting AS 100 % 5 986 16 29 1 940 3 183 0,0

Norsk Tipping AS 100 % 38 134 5 473 5 523 364 5 685 0

Norske tog AS 100 % 1 217 426 279 2 835 13 460 0

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 100 % 73 0 0 40 91 39

Nye Veier AS 100 % 6 653 1 154 1 180 3 078 4 705 5 279

Petoro AS 100 % 280 3 6 23 250 280

Rogaland Teater AS 66,67 % 120 2 0 57 117 63

Simula Research Laboratory AS 100 % 248 19 11 78 175 39

Siva – Selskapet for Industrivekst SF 100 % 187 -3 18 889 2 955 360

Space Norway AS 100 % 61 -59 42 530 759 0

Statnett SF 100 % 9 138 3 120 2 213 16 194 70 281 0

Statskog SF 100 % 413 120 114 1 830 2 094 24

Staur gård AS 100 % 11 0 0 8 9 0

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % 383 47 53 0 710 156

Talent Norge AS 33,33 % 62 0 1 6 81 39

Trøndelag Teater AS 66,67 % 124 -4 -2,7 12 45 72

Universitetssenteret på Svalbard AS 100 % 150 4 4 16 95 132

AS Vinmonopolet 100 % 13 883 151 130 719 3 629 0

Sum selskaper i kategori 4 110 665 12 697 22 970

Regionale helseforetak

Helse Midt-Norge RHF 100 % 21 908 619 602 9 720 19 869 20 040

Helse Nord RHF 100 % 17 596 212 205 10 754 18 362 16 703

Helse Sør-Øst RHF 100 % 81 755 1 775 1 768 36 679 68 405 73 961

Helse Vest RHF 100 % 27 673 520 577 14 616 23 424 26 995

Sum regionale helseforetak 149 840 3 243 137 699

Sum alle selskaper i kategori 4 260 505 15 940 160 669
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Det sen tra le hen sy net i sta tens for ret-
nings mes si ge ei er skap (sel ska per i ka te-
go ri 1–3) er høy est mu lig av kast ning over 
tid på in ves tert ka pi tal. I sel ska per der sta-
ten har sek tor po li tis ke mål med ei er ska-
pet (sel ska per i ka te go ri 4), skal må le ne 
opp nås mest mu lig ef fek tivt. 

Det stat li ge ei er ska pet skal ut ø ves pro-
fe sjo nelt og for ut sig bart in nen for ram-
men av norsk sel skaps lov giv ning og an net 
lov verk, ba sert på all ment ak sep ter te ei er-
sty rings prin sip per og med be visst het om 
skil let mel lom rol len som eier og and re 
rol ler sta ten har.

Ei er skaps ut øv el se
Sta tens ei er skaps ut øv el se skal bi dra til 
ver di ska ping ved å føl ge opp sta tens mål 
med ei er ska pet. Sta ten er opp tatt av at 
sel ska pe ne le des av eg ne de per so ner og 
at de sty rer et ter mål som sam sva rer med 
ei ers mål, at sel ska pe ne har eg net stra te gi 
og hen sikts mes si ge be slut nings struk tu rer 
og in sen ti ver, at le del sen dis po ne rer ka pi-
ta len for måls tjen lig, at drif ten er bæ re-
kraf tig og at ei e re og allmenheten får inn-
syn i sel ska pe nes virk som het. For å ope ra-
sjo na li se re det te, er sta tens ei er skaps ut-
øv el se inn ret tet slik at den skal bi dra til 
ver di ska ping gjen nom:

1 Eg net sty re sam men set ting 
2 God virk som hets sty ring 
3 Ef fek tiv ka pi tal struk tur og ut byt te 
4 Bæ re kraft og samfunnsansvar 

integrert i virksomheten
5 Åpen het og re le vant rap por te ring 

Det er sty ret og dag lig le der som ut ø ver 
for valt nin gen ut fra sel ska pets og ei er nes 
in ter es ser. Sta ten ut ø ver sin myn dig het 
som eier gjen nom ge ne ral for sam lin gen/ 
fo re taks mø te, og ar bei der lø pen de med 
eier opp føl ging på oven nevn te om rå der. 
Sta tens stem me giv ning på ge ne ral for-
sam ling og eier opp føl ging er ba sert på 
sta tens ti prin sip per for god ei er sty ring, 
ut dy pen de for vent nin ger og øv ri ge ram-
mer. Fi gu ren på side 27 gir en for enk let 
frem stil ling av sta tens prin sip per for god 
ei er sty ring og for vent nin ger inn delt et ter 
eier tema. En full sten dig re de gjø rel se av 
sta tens ei er skaps po li tikk frem går av Meld. 

St. 27 (2013–2014) Et mang fol dig og ver di
ska pen de ei er skap (ei er skaps mel din gen). 

Sta tens for vent nin ger i ei er skaps mel-
din gen er kom mu ni sert til sel ska pe nes 
sty rer og ad mi nist ra sjon. Fle re de par te-
men ter har, in nen for ram me ne i sel skaps- 
og ver di pa pir lov giv nin gen og prin sip per 
for god ei er sty ring, mø ter med sel ska pe-
ne hvert kvar tal, år li ge mø ter om sam-
funns an svar og kon takt om sær skil te sa-
ker ved be hov. For en kel te de par te men ter 
og sel ska per kan mø te fre kven sen være 
la ve re, for eks em pel mø ter hvert halv år 
og/el ler et ter be hov. 

I mø te ne med sel ska pe ne drøf tes for-
hold som har be tyd ning for sta tens mål 
med ei er ska pet og sel ska pets virk som het, 
her un der sta tens for vent nin ger. Syns-
punk ter sta ten gir ut trykk for over for sel-
ska pe ne er å be trak te som inn spill til sel-
ska pets sty re og ad mi nist ra sjon. 

Sta tens for vent nin ger og eier opp føl-
ging støt ter opp un der sta tens mål med 
ei er ska pet, som er lang sik tig av kast ning 
og/el ler ef fek tiv sek tor po li tisk mål opp nå-
el se. Eier opp føl gin gen fore går gjen nom 
de par te men te nes dag li ge ar beid og lø-
pen de kon takt med sel ska pe ne. God eier-
opp føl ging kre ver at de par te men te ne set-
ter seg inn i sel ska pe nes virk som het og 
byg ger re le vant kom pe tan se for å ut ø ve 
ei er rol len best mu lig. På de nes te si de ne 
gjø res det nær me re rede for hvor dan sta-
ten som eier ar bei der med å bi dra til sel-
ska pe nes ver di ska ping. Det te er ikke en 
kom plett be skri vel se, men gir et inn blikk i 
sta tens ar beid.

Eg net sty re sam men set ting
En av de mest sen tra le opp ga ve ne for sta-
ten som eier er å bi dra til godt sam men-
sat te og kom pe ten te sty rer. Må let er at 
sty ret i det en kel te sel skap sam let sett re-
pre sen te rer øns ket kom pe tan se og er fa-
ring ut fra sel ska pets virk som hets om rå de, 
mu lig he ter og ut ford rin ger, samt sta tens 
mål med ei er ska pet. 

Sty re ne bør være sam men satt og fun-
ge re slik at de best mu lig frem mer sta tens 
mål med ei er ska pet og er kom pe tan se-
mes sig le den de i sin bran sje. Hvis ikke kan 
sel ska pe ne over tid ut vik le seg sva ke re 

enn sine kon kur ren ter. Rik tig kom pe tan se 
er grunn pi la ren i styrevalgarbeidet og det 
vik tig ste kri te ri et i søk et ter og valg av kan-
di da ter. Kom pe tan se hand ler om re le vant 
er fa ring og bak grunn, så vel som per son-
lig eg net het. 

Med ut gangs punkt i de grunn leg gen de 
kom pe tan se be ho ve ne vil sta ten bi dra til 
at det en kel te sty re re pre sen te rer et re le-
vant mang fold. Bak grun nen for at mang-
foldelementet til leg ges vekt er bl.a. at 
mang fold i bak grunn og kom pe tan se bi-
drar til et godt sty re ar beid og gode be slut-
nin ger ved at sa ker be ly ses fra uli ke stå-
sted. Sta ten til stre ber en mest mu lig lik 
re pre sen ta sjon mel lom kvin ner og menn 
ved sty re valg, og har en am bi sjon om å 
øke an de len kvin ne li ge sty re le de re i sel-
ska per med stat lig ei er an del. Sta ten sø ker 
også å unn gå at de sam me per so ne ne har 
for man ge verv i sel ska per med stat lig ei-
er an del. 

Ar bei det med sty re valg er en struk tu-
rert pro sess som på går gjen nom hele 
året, hvor sta ten som eier bl.a. vur de rer 
sty re nes sam men set ning, ar beids form, 
kom pe tan se, inn sats, mål opp nå el se og bi-
drag til ver di ska ping. Som en del av vur de-
rin gen av sty ret har sta ten, ved det an-
svar li ge de par te ment, nor malt år li ge sam-
ta ler med alle eier valg te sty re med lem mer 
i sel ska per som er hel eid av sta ten. Sta ten 
til stre ber også å ha sam ta ler med ad mi-
nist re ren de di rek tør og re pre sen tan ter 
valgt av an sat te. I sel ska per med valg ko-
mi té/no mi na sjons ko mi té er det den ne 
som gjen nom fø rer sam ta le ne med sty re-
med lem me ne.

I for bin del se med sty re valg vur de rer 
sta ten sel ska pe nes virk som het, mu lig he-
ter og ut ford rin ger de står over for og hvil-
ken kom pe tan se som bør være i sty ret 
frem over. Det te dan ner grunn laget for en 
kom pe tan se be skri vel se som ut ar bei des 
for hvert sty re. Kom pe tan se be skri vel sen 
er man da tet for sty re re krut te rin gen som 
sta ten ar bei der ut fra i søket et ter nye sty-
re med lem mer. Ge ne relt vekt leg ges for 
eks em pel topp le der-/lin je er fa ring med 
gode re sul ta ter, sty re er fa ring og re le vant 
bran sje kunn skap i vur de rin gen av ak tu el-
le kan di da ters kom pe tan se. Vi de re må 

Eierstyring
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kan di da ter ha vist at de har per son li ge 
egen ska per som gjør at de kan fun ge re 
godt i et kol le gi um. 

Fle re hund re kan di da ter iden ti fi se res 
og vur de res år lig. De par te men te ne, even-
tu elt valg ko mi te ene/no mi na sjons ko mi te-
ene, gjen nom fø rer in ter vju er og ut ar bei-
der inn stil lin ger før sty re val ge ne på ge ne-
ral for sam ling.

I 2018 bi dro sta ten som eier til at 77 
nye sty re med lem mer ble valgt inn i 39 sel-
ska per hvor sta ten er eier. Fra side 132 er 
en over sikt over ei er opp nevn te/ak sjo nær-
valg te sty re med lem mer pr. 31. mars 2019. 
På side 128 og 129 frem går kjønns for de-
lin gen i sty re ne og ut vik lin gen over tid.

Næ rings- og fis ke ri de par te men tet (NFD) 
ar ran ger te i 2018 et se mi nar for sty re le de-
re og et eget se mi nar for nye sty re med lem-
mer i sel ska per der sta ten har ei er an del. 
For må let med se mi na re ne er å ska pe en 
are na for er fa rings ut veks ling om godt sty-
re ar beid og å øke kunn ska pen om sta ten 
som eier.

Godt gjø rel sen til sty re med lem me ne 
fast set tes år lig av ge ne ral for sam lin gen el-
ler be drifts for sam lin gen. Godt gjø rel sen til 
sty ret skal re flek te re sty rets an svar, kom-
pe tan se, tids bruk og virk som he tens kom-
plek si tet. Ved sta tens stem me giv ning over 
godt gjø rel se til sty ret vekt leg ges mar keds-
for hold, lønns vekst i Norge og sam men lig-
nin ger med til sva ren de sel ska per. Sam ti-
dig me ner sta ten at godt gjø rel sen bør 
være mo de rat.

På side 126 opp gis godt gjø rel se til sty-
rets le der, nest le der og med lem mer, og 
sam let sty re godt gjø rel se i sel ska pe ne i 
2018.

God virk som hets sty ring
Med virk som hets sty ring me nes hvor dan 
og på hvil ket grunn lag be slut nin ger fat tes 
i virk som he ten. Det om hand ler de struk-
tu re ne, pro ses se ne og verk tøy ene som 
bru kes for å sty re ak ti vi te ter, res sur ser og 
ri si ko eks po ne ring i et sel skap. For stå el se 
av hvor dan og på hvil ket grunn lag be slut-
nin ger fat tes er sen tralt for at eier skal 
kun ne gjø re en vur de ring av om res surs al-
lo ke rin gen er ba sert på gode prin sip per. 

Opp føl ging av virk som hets sty ring er 
sen tralt i sta tens ei er sty ring. Agen da en i 
mø te ne med sel ska pe ne va ri e rer mel lom 
sel ska per og over tid, og er ment å være 
mest mu lig re le vant for sel ska pets virk-
som het og sta tens mål med ei er ska pet. 
In nen for virk som hets sty ring vil sta ten 
som eier ofte øns ke å for stå hvor dan sty-
re ne ar bei der med:
A å ut ar bei de mål, stra te gi og pre sta-

sjons in di ka to rer samt fast set te ri si ko-
ni vå

A be slut nings struk tur, or ga ni se ring og 
be drifts kul tur

A in no va sjons- og tek no lo gi ut vik ling
A in sen tiv sy ste mer og le der lønn 
A ri si ko sty ring

Det er ve sent lig for sta ten som eier at sel-
ska pe nes sty re og ad mi nist ra sjon har en 
god si tua sjons for stå el se og at ka pi tal og 
and re res sur ser al lo ke res ba sert på kla re 
mål og stra te gi er. En virk som hets evne til 
å ska pe ver di er og av kast ning av hen ger i 
stor grad av hvil ket ri si ko ni vå sty ret vel ger 
å ta. Det te er en be slut ning som bør in te-
gre res i det stra te gis ke ar bei det og når 
mål ut ar bei des. 

Sel ska pers kon kur ran se ev ne av gjø res i 
øken de grad av de res in no va sjons evne og 
hvor dan ny tek no lo gi tas i bruk. En sta dig 
ras ke re ut vik lings takt i de fles te sel ska-
pers om gi vel ser stil ler krav til om stil lings-
ev ne, og mang fold i kom pe tan se og bak-
grunn hos le de re og an sat te. Sta ten er 
opp tatt av at sel ska pe ne både leg ger stra-
te gi er for å frem me mang fold i sel ska pe-
ne og for å leg ge til ret te for fle re kvin ne li-
ge topp le de re. På side 128 og 129 frem går 
kjønns for de lin gen i le del sen blant sel ska-
pe ne. 

Virk som he tens evne til å nå mål an tas å 
på vir kes av at med ar bei de re for står må le-
ne og har evne og in sen ti ver til å ar bei de 
mot dis se. Sta tens for vent nin ger på le der-
lønns om rå det frem går av sta tens ret-
nings lin jer for godt gjø rel se til le den de an-
sat te. Ret nings lin je ne an gir hvil ke for hold 
sta ten som eier vil leg ge vekt på i sin stem-
me giv ning når sty rets er klæ ring om fast-
set tel se av lønn og an nen godt gjø rel se til 
le den de an sat te be hand les på sel ska pets 
ge ne ral for sam ling el ler fo re taks mø te. 
Ret nings lin je ne re flek te rer også sta tens 
hold ning til lønn og an nen godt gjø rel se til 
le den de an sat te i sel ska per der det te ikke 
er egen sak på ge ne ral for sam ling/fo re-
taks mø te. Ret nings lin je ne end rer ikke sel-
skaps lov giv nin gens re gu le ring av sty rets 
an svar el ler rol le for de lin ge ne mel lom ge-
ne ral for sam ling og sty re el ler mel lom sty-
re og dag lig le der. Sta tens ret nings lin jer 
lig ger på www.eierskap.no. Sty rets le der-
lønns er klæ ring er en egen sak til be hand-
ling på ge ne ral for sam ling/fo re taks mø te i 
de fles te sel ska pe ne med stat lig ei er an-
del. På side 127 frem går sam let godt gjø-
rel se i 2018 til ad mi nist re ren de di rek tør i 
sel ska pe ne. 

Eks emp ler på spørs mål som ofte inn-
går i eier dia lo gen knyt tet til virk som hets-
sty ring er:
A Hvil ke mål, fi nan si el le og and re, er 

mest ve sent lig for sel ska pet, og hvor-
dan må les og føl ges dis se opp? 

A Hvor dan opp når sel ska pet inn sikt i in-
di ka to rer, ram me be tin gel ser og in ter-
es sen ter som er mest av gjø ren de for 
(ver di)ut vik lin gen i sel ska pet? 

A Hvil ke til tak gjør sel ska pet for å nå må-
le ne? 

A Hvor dan føl ger sty ret opp sel ska pets 
stra te gi og im ple men te rin gen av den? 

A Hvor dan ar bei der sel ska pet med å for-
val te res sur se ne, her un der fi nan si el le, 
re al ka pi tal og hu man ka pi tal, in klu dert 
mang fold og ta lent ut vik ling? 

A Hvor dan ar bei der sty ret for å for stå 
hvor dan ny tek no lo gi på vir ker sel ska-
pet og sel ska pets bran sje? 

A Hvor dan ar bei der sel ska pet med in no-
va sjon for å møte mu lig he ter og trus-
ler? 

A Har sel ska pet en stra te gi el ler etab lert 
sær skil te til tak el ler mål for å bedre 
kjønns ba lan sen blant le de re? 

A Der som le del sen har va ria bel av løn-
ning: hvor dan sør ger sty ret for at det er 
sam svar mel lom kri te ri er for bo nus og 
sel ska pets mål?

I til legg til eier dia lo gen sta ten har med 
hvert en kelt sel skap, av hol der de par te-
men te ne fas te ar ran ge men ter og mø ter 
med bre de re sel skaps del ta kel se. Det te in-
klu de rer NFDs år li ge ei er skaps kon fe ran se 
hvor for må let er å set te ei er skap ge ne relt 
og stat lig ei er skap spe si elt på agen da en.  
I 2018 var «Frem ti dens nors ke sel ska per» 
tema. Del ta ke re på kon fe ran sen er bl.a. 
sty re le de re og ad mi nist re ren de di rek tø-
rer i sel ska per med stat lig ei er an del samt 
and re sen tra le per so ner i norsk næ rings-
liv og ei er mil jø er. Hel se- og om sorgs de-
par te men tet av hol der fel les mø ter med 
sty re le der, ad mi nist re ren de di rek tør og 
øv rig le del se i alle hel se fo re ta ke ne hver 
ter ti al. Det av hol des også sær skil te mø ter 
om ak tu el le tema. 

Ef fek tiv ka pi tal struk tur og ut byt te
Sel ska pets sty re og øv rig le del se for val-
ter ei er nes ka pi tal. Sel ska pets evne til å 
drive ef fek tivt og til å al lo ke re ka pi ta len 
på en hen sikts mes sig måte er av gjø ren-
de for ver di ska pin gen. Hvert sel skap bør 
ha en ka pi tal struk tur som bi drar til lang-
sik tig ver di ska ping, ef fek tiv mål opp nå el-
se og la vest mu lig ka pi tal kost nad. Ka pi-
tal struk tu ren bør til pas ses sel ska pets 
mål, stra te gi og ri si ko pro fil. En høy egen-
ka pi tal an del bi drar til å re du se re sel ska-
pets øko no mis ke ri si ko, men sam ti dig vil 
en for høy egen ka pi tal an del kun ne øke 
ri si ko en for ulønn som me in ves te rin ger 
og lav res surs ut nyt tel se. Sty ret har et 
over ord net an svar for å føl ge opp ka pi-
tal struk tu ren. 

Det sen tra le hen sy net i sta tens for ret-
nings mes si ge ei er skap (sel ska per i ka te-
go ri 1–3) er høy est mu lig av kast ning over 
tid. Av kast nin gen er sum men av ver di ut-
vik lin gen i sel ska pets egen ka pi tal og di-
rek te av kast ning i form av ut byt ter og 
even tu elt til ba ke kjøp av ak sjer med på føl-
gen de slet ting. 

Som en del av ei er skaps ut øv el sen vur-
de rer sta ten sel ska pe nes ka pi ta li se ring 
og ut ar bei der av kast nings mål (re fe ran-
se av kast ning) og ut byt te for vent nin ger 
for hvert sel skap i ka te go ri 1–3. Sta tens 
av kast nings mål og lang sik ti ge ut byt te-
for vent nin ger set tes i ut gangs punk tet 
for en pe ri ode på tre til fem år, og inn går 
i eier opp føl gin gen bl.a. i dis ku sjo ner om 
ver di ut vik ling, re sul tat ut vik ling og ka pi-
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tal struk tur. Sta ten som eier ut ar bei der i 
til legg år li ge ut byt te for vent nin ger, som 
for mid les til sty re ne i for kant av at sty re-
ne fer dig be hand ler sitt ut byt te for slag til 
ge ne ral for sam ling el ler fo re taks mø te. 
Fak to rer som inn går i sta tens vur de rin-
ger er bl.a. sel ska pets in ves te rings his to-
rikk, in ves te rings mu lig he ter, vekst pla-
ner, inn tje nings- og av kast nings ut sik ter, 
lik vi di tet og ka pi tal kost nad. 

Sta ten som eier set ter som re gel ikke 
av kast nings mål for sel ska pe ne i ka te go ri 
4, der sta ten har sek tor po li tis ke mål med 
ei er ska pet. Man ge av dis se sel ska pe ne er 
av hen gig av til skudd fra sta ten som be vil-
ges over stats bud sjet tet. Sta ten som eier 
for ven ter ef fek tiv drift i sel ska per i ka te go-
ri 4 og føl ger opp det te i eier dia lo gen. 

Bæ re kraft og samfunnsansvar
Sta ten er en an svar lig eier med et lang sik-
tig per spek tiv. Fel les ska pets ver di er skal 
for val tes på en måte som gir til lit hos all-
menheten. Sta ten er der for opp tatt av at 
sel ska pe ne er bæ re kraf ti ge og an svar li ge. 
Som eier er sta ten opp tatt av god res surs-
ut nyt tel se og at sel ska pe ne ut vik ler dets 
ver di er over tid.

Bæ re kraf tig ver di ska ping for ut set ter 
at sel ska pet iden ti fi se rer og hånd te rer 
mu lig he ter og ri si ko er både for sel ska pet 
og de som be rø res av virk som he ten. Et 
sel skap som føl ger med på ut vik lin gen i 
om gi vel se ne samt for står sin rol le i sam-
fun net og hva in ter es sen te ne er opp tatt 

av, kan bedre for stå hva som på vir ker 
ver di ska pings mu lig he te ne. Et bæ re kraf-
tig sel skap ba lan se rer øko no mis ke, so si-
a le og mil jø mes si ge for hold på en måte 
som bi drar til ver di ska ping for sel ska pet 
og iva re tar be ho vet for da gens og frem ti-
di ge ge ne ra sjo ner. 

Evne til å være i for kant av end rin ger i 
sel ska pets om gi vel ser og in ter es sen ter, 
og inn ret te stra te gi en der et ter, kan bi dra 
til å ut vik le sel ska pets ver di er. Ar beid med 
bæ re kraft og an svar lig virk som het bør 
være en in te grert del av sel ska pets virk-
som het og der for bi dra til å på vir ke sel-
ska pets mål, po si sjo ne ring og stra te gi. 

Når sta ten som eier stil ler for vent nin-
ger til sel ska pe nes ar beid med bæ re kraft 
og samfunnsansvar er det både for di sta-
ten me ner det te bi drar til å iva re ta sta tens 
ak sjo nær ver di er og for di sel ska per med 
stat lig ei er an del skal opp tre etisk for svar-
lig. Sta ten for ven ter at ar bei det er for ank-
ret i sel ska pe nes sty rer og at de rap por te-
rer på ve sent li ge om rå der. 

Bæ re kraft og samfunnsansvar er in te-
grert i sta tens eier opp føl ging. Sta tens for-
vent nin ger på om rå det kom mu ni se res og 
føl ges opp i dia lo gen med sel ska pe ne, i et 
år lig møte om bæ re kraft og/el ler i kvar-
tals vise mø ter el ler ved an nen kon takt et-
ter be hov og ak tua li tet. 

Eier dia lo gen til pas ses hvert sel skap, slik 
at den skal bli mest mu lig ve sent lig ut fra 
sel ska pets egen art, ri si ko og virk som het. I 
eier dia lo gen om bæ re kraft er sta ten bl.a. 

opp tatt av at sel ska pe ne re de gjør for hva 
de an ser som ve sent li ge ri si ko- og mu lig-
hets om rå der, og hvor dan dis se hånd te res. 

I for kant av mø ter der bæ re kraft er 
tema, vur de rer sta ten for hvert sel skap 
hva som er ve sent lig å drøf te. Te ma er 
som tas opp kan va ri e re mel lom sel ska per 
og over tid, ba sert på en vur de ring av hva 
som er ve sent lig og ak tu elt. In for ma sjons-
grunn laget før mø te ne er bl.a. sta tens for-
vent nin ger, in for ma sjon fra tid li ge re mø-
ter der bæ re kraft har vært tema, sel ska-
pets års rap port/bærekraftrapport, nett si-
der, inn spill fra råd gi ve re og even tu ell 
an nen in for ma sjon. Sta ten er sær lig opp-
tatt av hvil ke ret nings lin jer, sy ste mer og 
til tak sel ska pe ne har iverk satt på om rå der 
in nen for bæ re kraft som er ve sent li ge for 
sel ska pet og de som på vir kes av virk som-
he ten. Sta ten er vi de re opp tatt av hvor-
dan sty ret in vol ve res i og ar bei der med 
bæ re kraft, i til legg til hvor dan sel ska pe ne 
rap por te rer om ve sent li ge for hold. Re le-
van te te ma er i eier dia lo gen knyt tet til bæ-
re kraft kan om fat te føl gen de:
A Hva er sty rets rol le i identifisering, 

hånd te ring og opp føl ging av bæ re kraft 
og an svar lig virk som het? 

A På hvil ken måte de fi ne rer sel ska pet 
mål og opp føl gings pla ner for de mest 
ve sent li ge te ma ene in nen for bæ re kraft 
og samfunnsansvar? 

A Har sel ska pet en for stå el se av hva som 
er den stør ste ri si ko en knyt tet til end-
rin ger i kli ma og kli ma re gu le rin ger? 
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A Hva slags in ter es sent dia log har sel ska-
pet på men nes ke ret tig hets om rå det? 

A Har sel ska pet ret nings lin jer og til tak for 
å re du se re ri si ko en for kor rup sjon?

A Hvor dan vur de rer sel ska pet sin virk som-
hets inn virk ning på miljøet og samfun-
net? Gjennomfører selskapet aktsom-
hetsvurderinge på vesentlige områder?

NFD har i 2018 gjen nom ført mø ter med 
bæ re kraft som ho ved te ma med hvert av 
sel ska pe ne med stat lig ei er an del. Te ma-
ene i dis se mø te ne va ri e rer et ter hva 
som er mest ve sent lig for sel ska pe nes 
virk som het. Opp føl ging av for vent nin ge-
ne knyt tet til li ke stil ling og mang fold ble 
også tatt opp med sel ska pe ne. 

NFD in vi ter te i 2017 og 2018 alle sel ska-
pe ne som NFD for val ter ei er ska pet i til en 
fag lig sam ling på ad mi nist ra tivt nivå om 
an ti kor rup sjon. Hen sik ten med sam lin gen 
var å sam le sel ska per for å dis ku te re pro-
blem stil lin ger og løs nin ger knyt tet til ar-
bei det med an ti kor rup sjon. 

I 2018 ble det av holdt to mø ter i Kom-
pe tan se fo rum der uli ke fri vil li ge or ga ni-
sa sjo ner og de par te men ter som hånd te-
rer sta tens ei er skap del tok. Tema for mø-
te ne i 2018 var akt som hets vur de rin ger 
som me to de og inn spill til ny ei er skaps-
mel ding. 

Kom pe tan se fo rum har hatt til hen sikt å 

øke sta ten som ei ers kom pe tan se på bæ-
rekraftområdet i til legg til å ha en jevn lig 
og kon struk tiv dia log med si vil sam funns-
or ga ni sa sjo ner.

For å få en in di ka sjon på om sel ska pe ne 
føl ger opp en kel te av sta tens for vent nin ger 
på bærekraftsområdet, frem går sva re ne 
på noen spørs mål som er stilt til sel ska pe-
ne på side 130. Spørs må le nes re le vans og 
sel ska pe nes tolk ning av dis se kan va ri e re 
mel lom sel ska pe ne. Selskaper som har 
svart «nei» eller «ikke relevant» på spørs-
målene kan f.eks. ha andre tilsvarende rap-
portering eller retningslinjer som de følger. 
Sty ret har an sva ret for å vur de re hvor dan 
for vent nin ge ne best kan føl ges opp og for 
at dis se ope ra sjo na li se res og rap por te res 
på en hen sikts mes sig måte. 

Sel ska pe ne har hatt mu lig het til å peke 
på sær skil te om rå der in nen for bæ re kraft 
og an svar lig virk som het som de har ar bei-
det med i 2018 un der sel skaps om ta len fra 
side 41.

Åpen het og re le vant rap por te ring 
Til gang til re le vant in for ma sjon om et 
sel skap er en sen tral for ut set ning for 
god ei er skaps ut øv el se. Det kan vi de re 
være ve sent lig for bl.a. til gan gen på ka pi-
tal og le gi ti mi tet blant in ter es sen ter og 
allmenheten. Re le vant in for ma sjon til 
rett tid gjør det mu lig for sta ten lø pen de 

å vur de re sel ska pe nes virk som het, re sul-
ta ter, ut vik ling, ri si ko eks po ne ring og 
stra te gi- og mål opp nå el se. Sta ten som 
eier be nyt ter bl.a. kvar tals re sul ta ter og 
års be ret nin ger, an nen of fent lig til gjen-
ge lig in for ma sjon, ge ne ral for sam ling og 
eier dia lo gen for å få re le vant in for ma-
sjon. Sta tens for vent nin ger til åpen het 
og rap por te ring er bl.a. knyt tet til om rå-
de ne som er be skre vet i det te ka pit let, 
her un der om sty ret og sty rets ar beid, 
virk som hets sty ring, ka pi tal struk tur og 
ut byt te, og bæ re kraft og an svar lig virk-
som het. Sel ska pe nes opp føl ging av sta-
tens for vent nin ger vur de res lø pen de, 
sær lig i for bin del se med for be re del se ne 
til ge ne ral for sam ling når sel ska pets års-
regn skap og års be ret ning skal god kjen-
nes. En rek ke fak to rer kan dan ne grunn-
laget for å for stå hvil ke mu lig he ter og ri-
si ko et sel skap står over for. For å ut ø ve 
godt ei er skap bør sta ten for stå hva som 
kan være re le vant for en virk som hets 
ver di ut vik ling. Det te kan være hvor dan 
et sel skap på vir kes av glo ba le ut ford rin-
ger som be folk nings vekst, res surs knapp-
het, end re de rå va re pri ser, po li tisk uro og 
kli ma end rin ger, til sel ska pets stra te gis ke 
po si sjon, re le vant tek no lo gi ut vik ling, 
hvil ke in ter es sen ter som er ve sent li ge, 
hvil ke mål sty ret set ter og hvil ke res sur-
ser som er av gjø ren de.

© NIOM
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Eierskapsutøvelse som bidrar til verdiskaping
EIERTEMA PRINSIPPER FORVENTNINGER

Egnet styre-
sammensetting

Styresammensettingen skal 
kjennetegnes av kompetanse, 
kapasitet og mangfold ut fra 
det enkelte selskaps egenart 
(prinsipp 6).

Styret bør ha en plan for eget 
arbeid, arbeide aktivt med 
egen kompetanseutvikling 
og evaluere sin virksomhet 
(prinsipp 8).

Styret bør fungere som en sparringspartner for ledelsen og bidra 
ut over rollen som kontrollorgan. Styret bør bidra i selskapets 
strategiarbeid, risikohåndtering, talentutvikling og følge opp selskapets 
arbeid med samfunnsansvar.

Styret bør arbeide systematisk, hensiktsmessig og legge ned tilstrekkelig 
innsats i vervet. Styret bør videre utvikle eget arbeid og årlig evaluere 
sin virksomhet og kompetanse. Staten som eier vurderer selskapets 
behov samt styrets prestasjoner og gjør endringer i styret ut fra dette. 
Godtgjørelse til styret skal bidra til riktig og god kompetanse i styret og 
reflektere styrets ansvar og arbeidsmengde, samt være moderat.

God virksomhets-
styring

Eierbeslutninger og vedtak skal 
foregå på generalforsamling 
(prinsipp 3).

Styret har det overordnede 
ansvaret for forvaltningen  
av selskapet og skal her- 
under ivareta en uavhengig 
kontrollfunksjon overfor 
selskapets ledelse på vegne 
av eierne (prinsipp 7). 

Styret er ansvarlig for å 
utarbeide klare mål og 
strategier for selskapet 
innenfor rammen av 
vedtektene, staten stiller 
forventninger til selskapets 
resultater (prinsipp 4).

Lønns- og insentivordninger 
bør utformes slik at de 
fremmer verdiskapingen  
i selskapet og fremstår  
som rimelige (prinsipp 9).

Saker som krever tilslutning fra eier må behandles på general forsamlingen.
Styret skal organisere virksomheten, ansette administrerende direktør  
og føre tilsyn med selskapets virksomhet. Styret skal også ivareta den 
strategiske ledelsen av og forvalte selskapet ut fra selskapets og eiernes 
interesser innenfor rammene satt i generalforsamlingen. Styret bør være 
en ressurs, diskusjonspartner og støttespiller for selskapets ledelse. 
Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid og dermed ha en 
uavhengig rolle.

Styret forventes å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor 
rammen av vedtektene, forvalte selskapets ressurser optimalt og 
fastsette selskapets risikoprofil. Styret bør rapportere på dette slik at eier 
kan kontrollere måloppnåelse og holde styret ansvarlig for denne. For 
selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet stiller 
staten som eier avkastnings- og utbytteforventninger. I selskaper der 
staten har sektorpolitiske mål med eierskapet vil staten som eier søke å 
utvikle tydelige resultatforventninger og resultatindikatorer.

Personalpolitikken bør preges av inkludering og mangfold. Styret bør 
sørge for at selskapet har strategier og tiltak for å fremme likestilling 
og annet mangfold i virksomheten, herunder hvordan den beste 
kompetansen kan benyttes i selskapet, inklusiv tilrettelegging for flere 
kvinnelige toppledere.

Lederlønningene bør være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.   
Det bør videre være sammenheng mellom avlønning og selskapets mål.

Effektiv kapital-
struktur og utbytte

Kapitalstrukturen i selskapet 
skal være tilpasset selskapets 
formål og situasjon  
(prinsipp 5)

Selskapet bør ha en hensiktsmessig kapitalstruktur som legger til 
rette for langsiktig verdiskaping, effektiv måloppnåelse og lavest mulig 
kapitalkostnad. Styret har et overordnet ansvar for dette.

Det sentrale hensynet i statens forretningsmessige eierskap er høyest 
mulig avkastning over tid på investert kapital. Staten som eier stiller klare 
forventninger til selskapene om avkastning og utbytte, og forventer at 
selskapene i kategori 1–3 leverer markedsmessig avkastning.

Bærekraft og 
samfunnsansvar 
integrert i 
virksomheten

Selskapet skal arbeide 
målrettet for å ivareta sitt 
samfunnsansvar (prinsipp 10).

Staten som eier har generelle forventninger på samfunnsansvars-
området og spesifikke forventninger innenfor klima og miljø, menneske- 
rettigheter, arbeidstakerrettigheter og åpenhet og korrupsjon. Styret 
har ansvaret for å vurdere hvordan forventningene best kan følges opp 
og for at disse operasjonaliseres og rapporteres på en hensiktsmessig 
måte. Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft skal støtte opp under 
aksjonærverdiene.

Åpenhet og relevant  
rapportering

Det skal være åpenhet 
knyttet til statens 
eierskapsutøvelse og 
selskapets virksomhet 
(prinsipp 2).

Aksjeeiere skal likebehandles 
(prinsipp 1).

Staten forventer at selskapene med statlig eierandel er åpne om viktige 
forhold knyttet til virksomheten. Tilgang til relevant informasjon til rett 
tid gjør det mulig for interessenter løpende å vurdere selskapenes 
virksomhet, og er en sentral forutsetning for god eierskapsutøvelse.

Selskaper som er heleid av staten og som ikke defineres som små foretak 
etter regnskapsloven bør tilstrebe å være like åpne som børsnoterte 
selskaper. Alle selskaper som er heleid av staten bør følge Norsk 
anbefaling om eierstyring og selskapsledelse der denne passer.

Selskapene bør ha oppmerksomhet på ikke å forskjellsbehandle aksje-
eierne, for eksempel når det gjelder deling av informasjon. Styret bør 
påse at selskapet har stor grad av åpenhet mot alle selskapets aksjeeiere.

Eierskapsutøvelse som bidrar til verdiskaping

Visjon
Verdier

Mål

Forretningsmodell
Strategi

Kapital og ressurser
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Nye Veier bygger gode 
veier raskt og smart
Nye Veiers formål er planlegging, utbyg-
ging, drift og vedlikehold av deler av det 
norske riksveinettet. Selskapet er et ak-
sjeselskap og 100 pst. eid av staten ved 
Samferdselsdepartementet. Nye Veier 
ble stiftet i 2015, og var i operativ drift 
fra 1. januar 2016. Selskapet har hoved-
kontor i Kristiansand og ti lokale konto-
rer tilknyttet fire utbyggingsområder. 
Utbyggingsporteføljen er på 530 km riks-
vei med en estimert utbyggingskostnad 
på 165 mrd. kroner (2019-kroner). 

Nye Veier skal være en slank og effektiv 
byggherreorganisasjon hvor vi hele tiden 
søker de smarte og effektive løsningene. 
Nye Veiers oppdrag er:
A Helhetlig og kostnadseffektiv utbyg-

ging og drift av trafikksikre hovedveier 
A Å styrke næringslivets konkurranseevne
A Mer effektiv, forutsigbar og tryggere 

veitransport 
A Mer vei for pengene

Det var avgjørende å  
etablere en god struktur  
for effektiv målstyring
Nye Veiers overordnede mål er å oppnå 
høyest mulig samfunnsøkonomisk lønn-
somhet i de veiprosjekter selskapet har 
fått ansvar for. Denne oppgaven ivaretas 
både gjennom prioriteringen av prosjek-
ter og gjennom planleggings-, utbyg-
gings-, drifts- og vedlikeholdsfasen av vei-
prosjektene. 

Raskere utbygging, lavere kostnader, 
økt nytte og utbygging av trafikksikre vei-
er er viktige indikatorer på om selskapet 
lykkes med sitt oppdrag. 

For å sikre at alle jobber i samme ret-
ning mot de samme målene etablerte 
Nye Veier en målstyringsplattform. Mo-

Man blir det man måler

dellen starter med oppdraget vi ble gitt i 
Stortingsmelding nr. 25 (2014–2015); På 
rett vei – reformer i veisektoren. Oppdraget 

er også tydeliggjort i selskapets formåls-
paragraf og i utbyggingsavtalene mellom 
Samferdselsdepartementet og Nye Veier.
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Dette er Nye Veiers målstyringsplatt-
form, som forklares nærmere under. Mål-
styringsplattformen starter med funda-
mentet «samfunnsøkonomisk lønnsom-
het» som har fem underliggende fokus-
områder: 
A Økt samfunnsnytte
A Raskere gjennomføring
A Lavere kostnader
A Sikker utbygging og trafikksikre veier
A CO2-reduksjon

Resultatene måles fortløpende i prosjek-
tene og aggregeres opp for hele Nye Vei-
er. I tillegg har prosjektene i utbyggings-
områdene egendefinerte mål der det er 
behov for det. 

Drift- og trafikkantnytte måles på tra-
fikksikkerhet, årlig oppetid på veien, kost-
nader og CO2-utslipp. I driftsfasen måles 
nytten for veibrukeren og samfunnet, her 
er det reisetid på strekningen sammen 
med trafikksikkerhet som måles.

Det er etablert en «baseline» for hvert 
enkelt mål for å ha noe å måle i forhold til. 
Baseline er satt til 2016. Én suksessfaktor 
for god målstyring er et så riktig utgangs-
punkt som mulig, og at målene er satt slik 
at man har noe å strekke seg etter. Samti-
dig må målene være forståelige og realis-
tiske for Nye Veier, samarbeidspartnere 
og bransje. 

Det er etablert indikatorer (KPI-er) som 
støtter opp om målene. Alle indikatorene 
har sine respektive terskelverdier som gir 
den riktige statusen på indikatoren. Ter-

skelverdiene er under kontinuerlig vurde-
ring for å hele tiden guide oss i riktig ret-
ning. 

Målstyringsplattformen vi har etablert 
gir også mulighet for god kontinuitet i rap-
porteringsarbeidet og dermed forutsig-
barhet for eiere, styre og offentligheten. 

Uten tett oppfølging og gode rutiner 
for rapportering er målene lite verdt
En dag hver måned rapporterer alle ut-
byggingsområdene status på sine pro-
sjekter, herunder trafikksikkerhet, frem-
drift, kvalitet, usikkerhet og kostnader for 
sine prosjekter. Dette rapporteres til sen-
tral ledelse, disiplinledere og andre sen-
trale ressurser. Her oppsummeres restan-
ser og tiltak som skal følges opp til neste 
gjennomgang. 

For å få oversikt på virksomhetsnivå 
har Nye Veier etablert et eget digitalt verk-
tøy som aggregerer all informasjon, gir full 
oversikt og mulighet til å se hvor vi kan/
må sette inn tiltak.

Selskapet anså det som viktig å komme 
tidlig i gang med KPI-rapporteringen, der-
for måtte man prøve seg frem i starten. 
Etter tre–fire måneder ble det god flyt i 
rapporteringen og det ga et felles fokus  
i hele virksomheten. 

For å få ekstra oppmerksomhet i hele 
organisasjonen på oppfølging av KPI-ene 
ble det tidlig innført et eget månedlig 
møte med ledere. Dette var avgjørende 
for å få etablert prosessen med bruk av 
KPI-er som styringsinstrument. 

Filosofien har vært å fokusere på mål, 
og kontinuerlig, hver dag, jobbe med 
måloppnåelsen. Dette bidrar til å arbeide 
fokusert i hverdagen og samtidig se helhe-
ten og forstå hvorfor. Mål og KPI-er blir 
gode drivere i daglig prioritering.

Erfaringer med å sette  
gode mål og KPI-er
For Nye Veier var det relativt enkelt å finne 
de overordnede strategiske målene. Det 
skyldes at målsettingen med etableringen 
av Nye Veier, og målsettingen med å byg-
ge ut motorveinettet i Norge er tydelig  
definert. Å finne gode KPI-er er imidlertid 
mer utfordrende, fordi:
A Status på en KPI skal gi en god indika-

sjon på om virksomheten beveger seg 
riktig i forhold til overordnede strate-
giske målsettinger. Dvs. at KPI-ene ikke 
skal være lik de endelige målsettinge-
ne.

A KPI-ene må være entydige. 
A Det skal ikke være ressurskrevende å 

måle/rapportere på en KPI.

Dette er våre viktigste læringspunkter for 
hvordan man kan komme i gang med å 
innrette en hel organisasjon etter KPI-er: 
1 Det er viktig med god synliggjøring av 

status på KPI-ene, og aldri gi slipp på 
oppfølgingen.

2 Det er absolutt ikke feil å endre en KPI 
eller målet for en KPI, dersom en finner 
at ambisjonsnivået er feil eller at KPI-en 
ikke fungerer.

Forkortelser 
HMSK = helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, H2-frekvens = forekomsten av alvorlige arbeidsulykker, BP8 = beslutningspunkt ved trafikkpåsettelse, D&V = drift og vedli-
kehold
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3 Det er bedre å starte med KPI-er som 
ikke er «perfekte» for å få i gang proses-
sen, enn å bruke uforholdsmessig lang 
tid på å definere «perfekte» KPI-er.

4 Det er viktig at store deler av virksom-
heten har KPI-er de kjenner seg igjen i, 
og som de kan påvirke oppnåelsen av. 
Dette må det jobbes kontinuerlig 
med.

Rapportering på samfunnsansvar 
og strategiske mål må henge 
sammen
De strategiske målene med underliggen-
de KPI-er henger tett sammen med vårt 
samfunnsansvar som vi rapporterer på 
gjennom en egen GRI-rapportering (Glo-
bal Reporting Initiative). Figuren til høyre 
viser hovedtemaene innenfor samfunns-
ansvar Nye Veier rapporterer på. 

Prosjektstyringen  
sikres på en god måte
Alle prosjekter i Nye Veier skal gjennomfø-
res i tråd med selskapets styringsmodell. 
Prosjekter prioriteres basert på sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet, netto ring-
virkninger og trafikk- og samfunnssikker-
het, samt hensyn til helhetlig utbygging. 

Nye Veier er opptatt av at synergier 
mellom prosjektene blir realisert. Selska-
pet påser og kontrollerer at prosjektene 
leverer i henhold til avtalt mandat/resul-
tatmål og gir støtte til prosjektene. Selska-
pet skal sikre godt samspill med linjeorga-
nisasjonen og tilgang til systemer og res-
surser med riktig kompetanse og kapasi-
tet. Selskapet skal også sørge for at 
beslutninger blir tatt til riktig tid og sikre 

bistand til intern og ekstern kommunika-
sjon.

I de tilfeller det er konflikt mellom mål-
setninger innenfor kostnad, fremdrift, 
kvalitet og HMS/samfunnsansvar, skal 
HMS/samfunnsansvar prioriteres innen-
for definerte rammer.

Vi er på god vei til å nå  
Nye Veiers strategiske mål
Nye store veikontrakter med økt sam-
handling og tidlig involvering av entrepre-
nører ser ut til å skape nye forbindelser 
nasjonalt og internasjonalt. Dette gir nye 
muligheter for innovasjon og verdiskap-
ning for en hel bransje. Sammen med en-

treprenører og offentlige myndigheter er 
vi på god vei til å finne de beste og mest 
effektive løsningene. 

Nye Veier forventer i dag å kunne bygge 
ut hele porteføljen innen 2031. Dette er 4–5 
år raskere enn planlagt og med en foreløpig 
besparelse på omtrent 29 mrd. kroner. 

Per i dag forventer Nye Veier å realisere 
en samfunnsøkonomisk gevinst på om-
trent 59 mrd. kroner.

Målstyringssystemet har vært avgjø-
rende for å komme raskt i gang med nye 
måter å bygge vei på – og for å høste re-
sultater raskt. Å sette riktige mål er viktig. 
Vi formet målene – og nå former målene 
oss. Man blir det man måler.

SF
Samfunnsansvar

TS
Trafikksikkerhet

YM
Ytre 
miljø

SL
Samfunns- 
økonomisk 
lønnsomhet

SK
Seriøsitetskrav

SHA
Sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø



Fra statens mål til selskapets resultater

 
 
 
 
 
 

Statens mål med  
eierskapet må være tydelig
Som eier av flere selskaper hvor staten 
har sektorpolitiske mål med eierskapet, 
søker Samferdselsdepartementet å sette 
tydelige mål for hvert selskap. Målene re-
flekteres i formålsbestemmelsen i selska-
penes vedtekter. Det er en krevende opp-
gave for staten å være tydelig nok i sin 
målformulering, fordi det ofte er flere 
hensyn som søkes ivaretatt og balansert 
mot hverandre. I transportsektoren leg-
ger staten generelt vekt på hensynet til ef-

fektivitet, sikkerhet, tilgjengelighet og mil-
jø. Statens mål med eierskapet i Nye Veier 
er tydeliggjort ved at samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet er satt som prioriteringskrite-
rium for selskapets virksomhet. Priorite-
ringskriteriet tar opp i seg de generelle 
transportpolitiske hensynene, men bidrar 
samtidig til tydelig retning og grunnlag for 
selskapets prioriteringer.

Eierdialog om selskapets mål, 
indikatorer og måltall for økt 
måloppnåelse
Som eier av Nye Veier opplever Samferd-
selsdepartementet at statens mål er tyde-
lig reflektert i selskapets egne mål, strate-
gier, indikatorer og måltall. Nye Veier initi-
erte kort tid etter etablering av virksomhe-
ten en målstyringsplattform og egnede 
indikatorer, som jevnlig følges opp og ut-
fordres i dialogen med eier. Enkelte indi-
katorer og måltall har vært stabilt definert, 
mens andre er justert med utgangspunkt i 

selskapets egne erfaringer eller etter inn-
spill fra eier. Justeringene har vært en na-
turlig del av selskapets utviklingsprosess, 
på bakgrunn av vurderinger av hvilke indi-
katorer og måltall som gir mest relevant 
styringsinformasjon for organisasjonen, 
eier og andre interessenter. 

Reformidéen bak Nye Veier var «mer 
vei for pengene». I eierdialogen har Sam-
ferdselsdepartementet lagt vekt på å eta-
blere en klar styringskjede, slik at «mer vei 
for pengene» oversettes til detaljerte mål, 
risikovurderinger og prestasjonsindikato-
rer. Som illustrert i figuren nedenfor, sø-
ker staten som eier med dette å bidra til at 
selskapet «blir det man måler», gjennom 
en eierdialog med kontinuerlig vekt på 
forbedring. Erfaringen er at et tydelig mål 
for eierskapet, kombinert med en betyde-
lig grad av åpenhet om utfordringer ved 
og læringspunkter i å finne et godt rappor-
teringsformat, legger til rette for forutsig-
barhet og verdiskaping i selskapet.   
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Styret forstår statens
mål – dialog

Staten setter
begrunnelse og

mål med 
eierskapet

Staten vurderer og
utfordrer styrets 

mål, indikatorer og
måltall

Staten som eier

Selskapet

Selskapet
rapporterer på mål,

indikatorer og
måloppnåelse

Styret utarbeider 
mål, indikatorer  

og måltall

Staten vurderer 
måloppnåelsen

Stine Ruud Eriksen
fagdirektør eierskap  
Samferdselsdepartementet



33





35

©
  Stig B. Fiksdal

Solveig Hellebust
Konserndirektør,  
People and Operations,  
DNB ASA

© Stig B. Fiksdal

REKRUTTERING: De som er ansatt i DNB de siste årene har et større mangfold enn før. Blant annet er det langt flere med teknologi- 
bakgrunn enn før. Her er Solveig Hellebust, konserndirektør, People and Operations, sammen med et tidligere Graduate-kull.

Ny teknologi, endrede forventninger og 
konkurranse fra nye aktører gjør at marke-
det og omverden er i rask endring. Det stil-
ler stadig nye krav til de som vil holde tritt 
med utviklingen og levere på forventinge-
ne i samfunnet. For å lykkes fremover må 
vi ikke bare skape smarte løsninger for 
kundene, men speile samfunnet vi er en 
del av. Da er det viktig å tenke mangfold.  

Mangfold er så mangt, fra spredning i 
alder, kjønn og etnisitet til seksuell ori-
entering, sosial bakgrunn, tro/livssyn, 
kompetanse, livserfaring og interesser. 
Ulike perspektiver gjør oss bedre rustet 
til å løse utfordringer, bidrar til økt inno-
vasjonskraft, bedre beslutninger og et 
bedre arbeidsmiljø. Mangfold er rett og 
slett lønnsomt.1 

Arbeidet med likestilling og mangfold 
er derfor en integrert del av DNBs for-
retningsstrategi. I tillegg til å integrere 
bærekraft i lån- og investeringsbeslut-
ninger, sikre en trygg digital økonomi og 
hjelpe kundene å mestre egen økonomi, 

1 Det finnes flere eksempler på forskning som viser at mangfold er 
lønnsomt for bedrifter. Blant annet https://www.mckinsey.com/
business-functions/organization/our-insights/delivering-through-
diversity

skal DNB gjennom sin samfunnsrolle 
være en pådriver for likestilling og mang-
fold. 

Fra ambisjon til praksis 
Med betydelige låne- og investeringspor-
teføljer, en bred kundemasse, et stort 
spekter av finansielle tjenester og pro-
dukter, samt flere tusen ansatte, har DNB 
en bred samfunnsrolle både i Norge og 
internasjonalt. Med det følger både an-
svar og en mulighet til å påvirke sam-
funnsutviklingen positivt. Vår erfaring er 
at det er nyttig å identifisere hvor vi i 
størst mulig grad kan påvirke positivt, slik 
at vi kan prioritere tiltakene som har 
størst effekt. Vi tror at det særlig er innen-
for tre områder vi kan og bør ha mang-

Mangfold som  
konkurransekraft
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fold og likestilling høyt på agendaen: In-
ternt, mot våre leverandører og mot våre 
kunder. 

Verdien av en mangfoldig arbeidsstokk 
Internt ønsker DNB naturligvis en mang-
foldig og inkluderende arbeidsstokk som 
kan bringe ulike perspektiver inn i proses-
ser og team. Finansbransjen har som 
kjent hatt utfordringer med kjønnsbalan-
se, og DNB har ikke vært noe unntak. På 
likestillingsfronten har det derfor vært 
jobbet målrettet og systematisk med 
kjønnsbalanse på flere områder. Rekrut-
tering, talentutvikling og etterfølgerplan-
legging er eksempler på tiltak som blant 
annet har bidratt til høyere andel kvinner i 
ledelsen. Ambisjonen om bedre kjønnsba-
lanse er fundamentert både i konsernle-
delsen og i styret, noe som har vært en 
styrke for utvikling og implementering av 
tiltak på tvers av organisasjonen. 

Rekruttering
Arbeidet med å sikre en god kjønnsbalan-
se og et bredere mangfold starter allerede 
med rekrutteringen. Eksternt jobber vi for 
å synliggjøre oss selv som en attraktiv ar-
beidsgiver, men også for å skape interes-
se for det å jobbe i en finansinstitusjon 
som DNB. 

Talentutvikling 
For å få frem de ansattes potensial, er det 
satt i gang ulike nettverksordninger for 
både kvinner og menn. Det startet opp 
som nettverk og samlinger med målset-
ting om å samle kvinnelige ledere og le-
dertalenter. Ettersom arbeidet med å øke 
likestilling mellom kjønnene har gitt resul-
tater, har vi fra 2019 utvidet det til å om-
handle de bredere aspektene ved mang-
fold. Blant annet er det etablert en ny mø-
teplass, DNB Diversity, som skal motivere 

og inspirere DNB til å bli en mer mangfol-
dig og inkluderende arbeidsgiver, gi faglig 
påfyll og være en arena for nettverksbyg-
ging og dialog. 

Etterfølgerplanlegging 
Internt har vi et mål om kjønnsbalanse 
blant lederne. Tidligere var dette målet 
minst 40 prosent kvinneandel på de fire 
øverste ledernivåene, men for å speile øn-
sket om faktisk kjønnsbalanse, er dette 
målet nylig endret til minst 40 prosent an-
del av begge kjønn i ledergrupper i hele 
konsernet. For å oppnå dette, har det vært 
viktig å sørge for en pipeline av aktuelle 
kvinner og menn når lederstillinger skal 
fylles. I interne rekrutteringsrunder skal 
alltid beste kvinnelige og mannlige kandi-
dat identifiseres, og det skal være både 
kvinner og menn i etterfølgerplaner. 
Kjønnsbalanse er dessuten et kriterium 
ved innplassering i omstillings- og anset-
telsesprosesser. 

Lik lønn for likt arbeid  
Som mange andre store virksomheter, må 
også DNB erkjenne at vi ikke er i mål med 
å sikre lik lønn for likt arbeid. Kvinners 
lønn utgjør 82,5 prosent av menns lønnin-
ger i DNB. Denne ulikheten kan i noen 
grad forklares med ulike stillinger, men er 
likevel et område som fortjener oppmerk-
somhet. Flere tiltak er satt i gang, og i 2016 
og 2017 ble det eksempelvis satt av en li-
kelønnspott i det lokale lønnsoppgjøret. 
Denne potten brukes til å utjevne histo-
riske lønnsforskjeller som ikke kan forkla-
res med annet enn kjønn. Videre er det li-
kelønnsføringer og kvalitetssikring i lønn- 
og bonusoppgjør for ledere. Det har også 
vært viktig å inkludere lønnsstatikk og for-
skjeller mellom kjønnene i årsrapporten 
for å synliggjøre og sikre fremdrift for ar-
beidet.

Globale permisjonsordninger 
Det å bli foreldre er et annet relevant like-
stillingstema, blant annet fordi mødre 
ofte tar lengre permisjon enn fedre. De 
fleste av DNBs medarbeidere er ansatt i 
Norge hvor det allerede er gode permi-
sjonsmuligheter for begge kjønn, men 
ikke alle er like heldige. Med medarbei-
dere mange steder i verden, har det vært 
viktig å tilby bedre permisjonsordninger. 
For å bidra til økt likestilling har DNB der-
for innført en global kjønnsnøytral ord-
ning, hvor alle DNB-ansatte som blir for-
eldre får minst 20 uker betalt foreldre-
permisjon. I land med dårligere permi-
sjonsordninger enn Norge, som ved våre 
kontorer i Asia og Sør-Amerika, ønskes 
dette særlig velkommen. Jobben med å 
fremme likestilling er imidlertid langt ifra 
gjort ved innføring av retningslinjer. Like 
viktig er kulturendring slik at samtlige an-
satte ikke bare skal vite at det er mulig, 
men også ønskelig å tilbringe tid hjemme 
sammen med barnet sitt. 

Resultater 
Tiltakene gir resultater, og i 2018 hadde 
andelen kvinnelige ledere på de øverste 
ledernivåene steget til 38,1 prosent fra 
30,5 prosent i 2014.  På ledernivået rett 
under konsernsjef Rune Bjerke er kvinne-
andelen 50 prosent. Seks av DNBs 12 kon-
serndirektører er kvinner.

DNB ble i 2018 fremhevet av SHEIndex 
som landets ledende selskap på likestil-
ling. Det er en motiverende løypemelding, 
samtidig som vi erkjenner at vi langt ifra er 
i mål med mangfoldsarbeidet. Fremover 
fortsetter både arbeidet med å sikre god 
kjønnsbalanse, samt det bredere arbeidet 
med mangfold internt og eksternt.  

Mangfold – hvordan  
påvirke mer enn seg selv 
Som en stor norsk bank er DNB bevisst sin 
påvirkningskraft eksternt. En viktig del av 
arbeidet vårt med mangfold og likestilling 
er å stille tydelige krav og forventinger til 
bankens leverandører, samt tiltak rettet 
mot kundene. 

Ansatte i Norge  
og utlandet
Antall

DNB

Internt
10.000 ansatte

Leverandører
10 mrd i innkjøp

Kunder
2,2 millioner

9 638

Norge: 8 217 Utlandet: 1 421

9 638

Norge: 8 217 Utlandet: 1 421
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Innkjøpsmakten – krav og 
forventninger til leverandørene 
Med mer enn 10 mrd. kroner i innkjøp år-
lig, har vi stor innkjøpsmakt. Vi bruker 
denne makten til å stille krav til alle våre 
leverandører for å sikre at alt vi kjøper inn 
er produsert slik at det ivaretar mennes-
kerettigheter, miljø og etikk. Slik reduserer 
vi risiko og har en positiv påvirkning i vår 
leverandørkjede. Med utgangspunkt i FNs 
bærekraftsmål 5, Likestilling mellom kjøn-
nene, har vi videre valgt å stille krav til en-
kelte leverandørgrupper vi mener har en 
vei å gå når det gjelder kjønnsbalanse.

Dette er formalisert av styret i en ambi-
sjon om at: 

«DNBs største leverandører innen IT, kon-
sulentvirksomhet og juridiske tjenester 
skal arbeide systematisk med likestilling 
og mangfold i egen organisasjon». 

DNB startet med å ta dette opp i forbin-
delse med avtaler med advokatfirmaer. 
Bakgrunnen er den lave andelen kvinneli-
ge partnere i norske advokatfirmaer, og at 
vi tror mangfold og en bedre kjønnsba-

Kjønnsfordeling
Prosent

KVINNER OG TEKNOLOGI: Over halvparten av årets graduates er kvinner, og over 80 prosent av disse skal jobbe med teknologi.
© Stig B. Fiksdal
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lanse vil gi bedre leveranser. Derfor er for-
pliktende mål om en bedret kjønnsbalan-
se i partnerskapet et av flere krav vi stiller 
til våre samarbeidspartnere. Arbeidet ut-
vides nå til flere typer leverandører, blant 
annet til ledelseskonsulenter og leveran-
dører av reklame- og medietjenester. Det 
gjør vi ikke bare fordi vi mener det er rik-
tig, men fordi vi tror mangfold i byråene er 
nødvendig for å gi oss som kunde de bes-
te rådene og mest kreative idéene. 

Den eksterne påvirkningskraften  
– slik arbeider vi med kundene 
Med mer enn 2,2 millioner kunder, har vi 
også en mulighet for å bidra positivt til økt 
likestilling blant våre kunder. Derfor har 
DNBs styre vedtatt at: 

«DNB gjennom produkter, tjenester og 
dialog skal bidra til å fremme likestilling 
blant våre kunder». 

Denne ambisjonen følger vi opp blant an-
net med konkrete tiltak eksempelvis knyt-
tet til sparing, pensjon og hvordan vi møter 
personkundene i rådgivningssituasjoner. 
Vi ønsker å bidra til økt økonomisk kompe-
tanse blant våre kunder og i samfunnet ge-
nerelt. Blant annet deler vi gjennom DNB 
Nyheter artikler knyttet til personlig øko-
nomi, og vi har avholdt flere seminarer om 
investeringer som har møtt stor interesse. 

Gjennom disse tiltakene ønsker vi å ut-
jevne forskjeller mellom kvinner og menn 
slik at flere får del av verdiskapningen som 
skjer i næringslivet. På Oslo børs represen-
terer kvinner 30 prosent av investorene, og 
ser vi på beløpene, faller andelen blant 
kvinner til 20 prosent.2 DNBs forbrukerba-
rometer3 høsten 2018 viser at 7 av 10 nord-
menn sparer, men kvinner og menn sparer 
forskjellig. Av de som sparer, sparer for ek-
sempel 29 prosent av kvinnene i aksjefond 
mot 43 prosent av mennene. Også som in-
vestor kan DNB være med på å gjøre en 
forskjell. Blant annet er likestilling og mang-
fold et viktig tema for DNBs aktive eier-
skapsutøvelse i selskaper vi investerer i. 
Det er også satt opp som ett av fem fokus-
områder i 2019 og vi arbeider med å utar-
beide et forventningsdokument som skal 
danne grunnlag for den videre aktive eier-
skapsutøvelsen på dette området. 

Gjennom arbeidet vi gjør internt, mot 
leverandører og mot kunder, påvirker vi 
også samfunnet i stort. Det har derfor 
vært viktig for oss å sikre at våre talsperso-
ner representerer ulike kjønn, alder og et-
nisitet ved blant annet å fremme kvinneli-
ge talspersoner og eksperter i media. Vi er 
selvsagt også bevisst likestilling og mang-
fold i vår øvrige kommunikasjon som bil-
ledbruk, i våre kampanjer og i reklamefil-
mer rettet mot ulike segmenter. Interna-
sjonale merkedager som 8. mars har blitt 
brukt til å sette fokus på diskriminering og 
forskjellsbehandling. 

2 http://aksjenorge.no/aktuelt/2018/03/08/kvinner-og-aksjer/
3 https://www.dnbnyheter.no/privatokonomi/jobb-gjerne-deltid-

men-sorg-for-a-kunne-sta-pa-egne-okonomiske-ben/

Ambisjoner om økt  
mangfold – tanker på veien 
Det er lett å være enig i at økt mangfold 
har stor verdi og dermed burde være en 
selvsagt ambisjon. Å definere konkret hva 
som skal ligge i denne ambisjonen og set-
te kvantitative mål er imidlertid langt ifra 
en like enkel øvelse.  

I DNB er kjønnsbalanse det området 
banken innen mangfold har kommet 
lengst på, både når det kommer til å sette 
konkrete mål, utarbeide tiltak og måle ef-
fekten av disse over tid. Noe av styrken lig-
ger i at målsettingen om bedre kjønnsba-
lanse kom fra øverste hold, med god for-
ankring både i styret og konsernledelsen, 
noe som ga målet tyngde. Det ble satt et 
mål om flere kvinner i ledende stillinger og 
likelønn, ledsaget av initiativer og tiltak for 
å fremme en mer mangfoldig kultur. Den-
ne klare strategien fra øverste hold gjorde 
det enklere å ta ambisjonen ut i alle ban-
kens områder, som både jobbet for de 
konsernfelles målene og definerte sine 
egne der det var hensiktsmessig. Oppføl-
ging av at vi faktisk gjør som vi sier, har 
også vært en viktig drivkraft. 

For likestillingsarbeidet har klare mål-
settinger vært både motiverende og for-
pliktende, men vi erkjenner at det ikke er 
like lett å sette kvantitative mål på alle 
mangfoldsdimensjoner. For noen aspek-
ter er det eksempelvis begrensninger på 
hvilke data det er lov å registrere om en-
keltpersoner. Vi fokuserer derfor på 
mangfoldstiltak og oppnåelse av disse, 
samt å måle andre forhold som for ek-
sempel opplevd inkludering i virksomhe-
ten. 

I tillegg til mål, føringer og tiltak fra kon-
sernet, har tiltak på lokalt nivå vært avgjø-
rende for våre resultater. Det har bidratt 
til engasjement, inspirasjon og kulturend-
ring. Modige ledere som går foran og tør å 
prøve nye veier er viktig. Dermed er en 
vesentlig del av suksessen for å lykkes 

med dette arbeidet, også tuftet på en kul-
tur av psykologisk trygghet og lov til å prø-
ve og feile.  

Videre er vår erfaring at det lønner seg 
å tenke bredt når man jobber med denne 
tematikken. Det er lurt å starte med seg 
selv og det interne arbeidet, men også å 
tenke bredere på hvilken påvirkning man 
potensielt kan ha på samfunnet for øvrig. 

©
 Kim
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Kvinneandel på ledernivå 1–4
Prosent

FORANKRING: Sørg for at 
toppledelsen er med på og ønsker 
at organisasjonen skal bli bedre 
på likestilling og mangfold. 

PRIORITERING: Vurder hvor 
bedriften har størst mulig påvir-
kningskraft internt og eksternt. 
Gjør en prioritering av hvor 
innsatsen skal styrkes. 

MÅL: Sett kvantitative og/eller 
kvalitative mål når det er mulig og 
hensiktsmessig, med medfølgen-
de plan for alle områder i virk-
somheten. 

ANALYSER: Analyser arbeidet 
jevnlig og juster tiltakene. Hvis det 
er mulig, sett en baseline. 

ÅPENHET: Vær åpen om arbeidet 
som gjøres, og gjør resultatene 
tilgjengelig eksternt. Det å snakke 
om målene eksternt skaper også 
forventninger internt som må 
følges opp. 

5 tips  
for bedre  
likestilling
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I denne kategorien inngår selskaper der staten kun har forret-
ningsmessige mål med eierskapet. Eierskapsforvaltningen av 
selskapene i denne kategorien har som eneste formål å maksi-
mere verdiene av statens investeringer, bl.a. gjennom å bidra til 
en god forretningsmessig utvikling av selskapene. Hvorvidt staten 
bør forbli eier i disse selskapene er gjenstand for løpende forret-
ningsmessige vurderinger. Staten har forventninger til resultat  
og avkastning ut fra selskapenes risikoprofil. Selskapene  
opererer i markeder med andre kommersielle aktører.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter  394,0   367,7 
Driftskostnader  379,1   361,8 
Brutto driftsresultat (EBITDA) 34,3 21,4
Driftsresultat (EBIT) 14,9 5,9
Netto finansposter 1,0 0,9
Resultat før skatt 15,8 6,8
Skattekostnad  4,9   2,9 
Minoritetsinteresser  0,9   -1,8 
Resultat etter skatt og minoritet 10,1 5,8
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler  70,6   68,8 
Omløpsmidler  113,2   108,2 
Sum eiendeler 183,8  177,0 
  
Egenkapital  105,0   100,0 
Minoritetsinteresser  6,8   5,3 
Sum egenkapital 111,9  105,3 
Avsetning til forpliktelser  –     –   
Rentebærende gjeld  0,6   1,0 
Rentefri gjeld  71,3   70,7 
Sum gjeld og forpliktelser 71,9  71,7 
Sum egenkapital og gjeld 183,8  177,0 
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter  32,0   22,3 
Investeringsaktiviteter  -22,8   -32,9 
Finansieringsaktiviteter -1,8 0,4
Endring betalingsmidler 7,3 -10,2
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 113 106
Brutto driftsmargin (EBITDA) 9 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 2 %
Egenkapitalandel 61 % 59 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 18 % 32 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 15 % 7 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret  4,4 1,5
Utbytteandel 43 % 26 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 48 % 38 %
Utbytte til staten 4,4 1,5
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 86 79
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Ambita AS er et le den de tek no lo gi sel skap 
som le ve rer di gi ta li se rings løs nin ger for  
ei en doms mar ke det. Ambita ble grunn - 
lagt i 1987 med et sam funns opp drag om å 
di gi ta li se re ei en doms in for ma sjon i Norge. 
Selskapet har bi dratt til et mer ef fek tivt og 
trans pa rent bo lig mar ked. Ambita er dre-
vet av en vekst stra te gi gjen nom in no va-
sjon og ak tivt eierskap i sel skap med til stø-
ten de virk som het. Kon ser net har ei er skap 
i hen holds vis Bo lig map pa AS (88,1 pst.), 
Alva Tech nol o gies (58,6 pst.) og Su per takst 
(13,0 pst.). 

Løs nin ger fra Ambita inn går i dag i de 
fles te bo lig salgs pro ses ser i Norge. Man ge 
tu sen ei en doms meg le re be nyt ter Ambi-
tas tje nes ter når de be stil ler sine meg ler-
pak ker til bo lig sal get. Ban ker og kre ditt in-
sti tu sjo ner va li de rer sine kun ders iden ti te-
ter ba sert på ei en doms data fra Ambita. 
Bo lig lån blir inn vil get og ei en dom mer blir 
ting lyst umid del bart med hjelp av eTingly-
sing le vert av Ambita. Ambita sit ter i dag 
på et unikt og sam men satt da ta grunn lag 
og har spiss kom pe tan se på ei en doms-
data, kom plek se in te gra sjo ner og åpne 
platt for mer. Sel ska pet dri ves av en vi sjon 
om å gjø re ei en doms mar ke det åp ne re, 
tryg ge re og mer ef fek tivt. Løs nin ge ne ut-
vik les med tan ke på å gi god av kast ning og 
ge vinst rea li se ring for eier. Sel ska pet ble 
kon kur ran se ut satt i 2014. Ambita har ho-
ved kon tor i Oslo og en ut vik lings av de ling i 
Bergen. 

Må let med sta tens ei er skap i Ambita er 
kun for ret nings mes sig. Selskapet skal dri-
ves på forreningsmessig grunnlag og med 
sikte på å levere konkurransemessig av-
kastning.

Vik ti ge hen del ser 
I 2018 be fes tet Ambita seg som et in no va-
tivt tek no lo gi sel skap gjen nom blant an net 
å im ple men te re ma skin læ ring i fag sy ste-
me ne til meg ler ne, au to ma ti se re ting lys-
ning for ad vo ka ter, til by hel di gi ta le ei en-

doms opp gjør for alle par ter i en bo lig-
trans ak sjon, pas se re en mil li on ak ti ver te 
bo lig map per for bo lig ei e re på Boligmap-
pa.no, be ty de lig for bed ret boligverdiesti-
mator gjen nom virdi.no (Alva Tech nol o-
gies), samt gjen nom ført et nytt in no va-
sjons pro sjekt – OIAIO – mot pri vat mar ke det. 

Bæ re kraft og samfunnsansvar
Sam funns an svar er en in te grert del av Am-
bitas ope ra sjo nel le virk som het. Ved å di gi-
ta li se re pro ses ser i ei en doms mar ke det, 
le ve rer sel ska pet et av gjø ren de bi drag til at 
Norge i dag har et trans pa rent og over sikt-
lig ei en doms mar ked. I 2018 har Ambita 
hatt sær lig fo kus på å bedre in for ma sjons-
sik ker he ten for data sel ska pet dis po ne rer 
gjen nom både tek nisk ut vik ling og ru ti ne-
for bed rin ger. Ambita føl ger FNs Glo bal 
Com pact som støt ter opp om ti iden ti fi ser-
te prin sip per for bæ re kraf tig ut vik ling.

Øko no misk ut vik ling
Den øko no mis ke ut vik lin gen i sel ska pet 
er po si tiv med jevn om set nings vekst på 
tvers av sel ska pets satsningsområder, 
sam men med vekst i lønn som he ten. Kon-
ser net har hatt en øk ning i drifts inn tek ter 
fra 367,7 mill. kro ner i 2017 til 394,0 mill. 
kro ner i 2018. Det har vært spe si elt god 
om set nings vekst gjen nom han dels por ta-
len Info land. Den ne veks ten dri ves i stor 
grad av Ambitas evne til å le ve re pro duk-
ter av høy kva li tet i et kon kur ran se ut satt 
mar ked som opp le ver mo de rat po si tiv 
vekst fra an tall om sat te bo li ger. Økt di gi-
ta li se ring av opp ga ver in nen ei en doms-, 
bank/fi nans- og bygg- og an leggs sek to re-
ne gir rom for fort satt ny ut vik ling, in ves te-
rin ger og vekst på tvers av for ret nings om-
rå de ne i åre ne frem over. EBITDA-mar gi-
nen økte fra 6 pst. i 2017 til 9 pst. i 2018 
som føl ge av ge ne relt kost nads fo kus, ska-
la ef fek ter og po si tivt bi drag fra Bo lig map-
pa i 2018. 

Administrerende direktør:  
Stig W. Seljeseth 

Styre: Toril Nag (leder),  
Ingeborg Moen Borgerud (nest-
leder), Anders Roger Øynes, Eli 
Cathrine Disch, Gunnar Sellæg, 
Anders Rognes*, Åse Nonås*  
(* valgt av de ansatte)    

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.ambita.com
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 843 743
Driftskostnader 789 697
Brutto driftsresultat (EBITDA) 86,6 74,9
Driftsresultat (EBIT) 54,2 45,4
Netto finansposter -3,4 -2,6
Resultat før skatt  50,7 42,7
Skattekostnad 12,8 11,0
Resultat etter skatt  32,8 25,7
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 194 210
Omløpsmidler 418 372
Sum eiendeler 612 581
  
Egenkapital 248 231
Minoritetsinteresser 17,7 16,0
Sum egenkapital 266 247
Avsetning til forpliktelser 15,7 12,8
Rentebærende gjeld 135 128
Rentefri gjeld 196 193
Sum gjeld og forpliktelser 347 334
Sum egenkapital og gjeld 612 581
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 17,1 23,4
Investeringsaktiviteter -1,0 -70,8
Finansieringsaktiviteter -11,7 25,8
Endring betalingsmidler 4,4 -21,6
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 401 375
Brutto driftsmargin (EBITDA) 10 % 10 %
Driftsmargin (EBIT) 6 % 6 %
Egenkapitalandel 43 % 43 %
Egenkapitalrentabilitet 14 % 11 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 23 % 15 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 14 % 14 %
  
Utbytte  2018 2017
Utbytte for regnskapsåret  14,7 13,6
Utbytteandel 45 % 53 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 25 % 24 %
Utbytte til staten 14,7 13,6
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 424 395
Andel ansatte i Norge 93 % 93 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 25 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 60 %

Ba ne ser vice AS er 100 pst. eid av den 
nors ke stat og ble skilt ut fra Jern ba ne ver-
ket (nå Bane NOR) 1.1.2005. Fra 1.1.2016 
ble for valt nin gen over ført fra Sam ferd-
sels de par te men tet til Næ rings- og fis ke ri-
de par te men tet. Ba ne ser vice har som mål 
å være den le den de bane tek nis ke en tre-
pre nø ren i Norge. Med fag lig spiss kom pe-
tan se le ve rer virk som he ten tje nes ter med 
høy kva li tet og sik ker het in nen for ved li ke-
hold og ny an legg til bane re la tert virk som-
het.

Den nors ke virk som he ten er or ga ni-
sert i mor sel ska pet Ba ne ser vice AS og det 
del ei de dat ter sel ska pet RailCom AS (57 
pst.). I Sve ri ge er kon ser net re pre sen tert 
gjen nom det hel ei de dat ter sel ska pet Ba-
ne ser vice Skan di na via AB som le ve rer 
skifte tje nes ter på gods ter mi na ler. Kon-
ser nets ho ved kon tor er på Lys aker i Bæ-
rum. Kon ser nets to stør ste kun der er 
Bane NOR og Spor vei en AS. Kon ser net er 
også un der en tre pre nør for and re stør re 
ho ved en tre pre nø rer som ope re rer in-
nen for bane mar ke det i Norge. I Sve ri ge er 
Gö te borg Hamn stør ste kun de.

Vik ti ge hen del ser
Kon trak ten «JBT Rive og re etab le re» på 
Fol lo ba nen for Bane NOR var det stør ste 
en kelt pro sjek tet i 2018 i lik het med de to 
fore gå en de åre ne. Ar bei de ne star tet i ja-
nu ar 2016 og er en ut fø rel ses en tre pri se 
med en kon trakts ver di på 220 mill. kro ner,  
som se ne re har økt be ty de lig. I ja nu ar 
2018 ble Ba ne ser vice til delt kon trakt om 
bal last ren sing for Bane NOR for pe ri oden 
2018–2020 med en kon trakts verdi på 386 
mill. kro ner. Vi de re vant sel ska pet i mai en 
av to kon trak ter om for ny el se av kon takt-
led nings an leg get på Kong svin ger ba nen 
for Bane NOR på 212 mill. kro ner, med 
plan lagt fer dig stil lel se 1. ap ril 2021. På 
tam pen av året vant sel ska pet en to årig 
to tal en tre pri se kon trakt om for len gel se av 
Ler krys sings spor på 160 mill. kro ner. 

Bærekraft og sam funns an svar
Kon ser nets ret nings lin jer for ar beid med 
sam funns an svar be skri ver hvor dan virk-
som he ten ar bei der in nen for om rå de ne 
men nes ke ret tig he ter, ar beids ta ker ret tig-
he ter, mil jø/kli ma og ar bei det mot kor-
rup sjon. Som en del av sam funns an sva-
ret inn går også kon ser nets etis ke re gel-
verk, som i 2018 er im ple men tert også 
for dat ter sel ska pe ne. I 2018 er det etab-
lert en ny mil jø stra te gi for kon ser net og i 
ja nu ar 2019 ble sel ska pet ser ti fi sert som 
mil jø fyr tårn. De siste åre ne er en be ty de-
lig an del av sel ska pets ma skin park skif tet 
ut til mer mil jø venn li ge ma ski ner. Bl.a. 
ble den tred je nye sporjusteringsmaski-
nen le vert i de sem ber 2018. Kon ser net 
fort set ter sat sin gen på lær lin ger som et 
til tak for å vi de re ut vik le og styr ke bran-
sjen. 

Øko no misk ut vik ling
Kon ser nets om set ning i 2018 var 843,2 
(742,5) mill. kro ner og re sul tat før skatt 
var 50,7 (42,7) mill. kro ner. Om set nings- 
og re sul tat øk nin gen fra 2017 skyl des stør-
re ak ti vi tet in nen for ma skin en tre pri se ne i 
mor sel ska pet og høy ere om set ning i dat-
ter sel ska pet RailCom AS. Mar keds vo lu-
met in nen for jern ba ne har også i 2018 
vært la ve re enn for ven tet. Kon ser nets 
pro sjekt por te føl je har imid ler tid hatt god 
lønn som het. Sel ska pet ar bei der kon ti nu-
er lig med ef fek ti vi se ring og ut vik ling av 
virk som he ten, noe som også i 2018 har 
bi dratt til økt om set ning, kost nads ef fek ti-
vi tet og styr ket kon kur ran se kraft.

Egen ka pi tal an de len i kon ser net pr. 31. 
12.2018 var 43,4 pst. (42,5 pst.), og mor sel-
ska pets egen ka pi tal an del var 47,5 pst. 
(46,2 pst.). Ord re re ser ven ved inn gan gen 
til 2019 er høy est i sel ska pets his to rie og 
be ty de lig høy ere enn på sam me tid i fjor. 
For regn skaps å ret 2018 be ta ler Ba ne ser-
vice et ut byt te på 14,7 mill. kro ner.

Administrerende direktør:  
Ingvild Storås

Styre: Dagfinn Neteland (leder), 
Ole Falk Hansen, Ann Pedersen, 
Christel Borge, Harald Vaagaasar 
Nikolaisen, Ole Christian Rognlien*, 
Tom Bragen*, Ole Strøm*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %  
Selskapets nettside: www.baneservice.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Leieinntekter 2 243 2 075
Vedlikehold og driftsrelaterte kostnader -184 -162
Netto leieinntekter 2 058 1 913
Andre inntekter 521 285
Andre kostnader -500 -246
Administrative eierkostnader -157 -163
Andel resultat i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 156 244
Netto realiserte finansposter -491 -550
Driftsresultat 1 587 1 483
– herav resultat fra eiendomsdrift 1 434 1 259
Verdiendring investeringseiendommer 1 387 3 460
Urealisert verdiendring  
finansielle instrumenter 99 87
Resultat før skatt og minoritet 3 073 5 030
Skattekostnad -338 -516
Minoritetsinteresser -198 -50
Resultat etter skatt og minoritet 2 537 4 464
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 45 788 42 159
Omløpsmidler 1 356 1 071
Investeringseiendom holdt for salg 565 180
Sum eiendeler 47 709 43 410
  
Egenkapital 20 524 18 505
Minoritetsinteresser 1 746 433
Sum egenkapital 22 269 18 938
Avsetning til forpliktelser 5 798 5 423
Rentebærende gjeld 19 171 18 449
Rentefri gjeld 470 600
Sum gjeld og forpliktelser 25 439 24 472
Sum egenkapital og gjeld 47 709 43 410
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1 389 1 222
Investeringsaktiviteter -1 645 -65
Finansieringsaktiviteter 297 -1 211
Endring betalingsmidler 41 -53
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 41 440 37 387
Netto leiemargin 92 % 92 %
Driftsmargin (Resultat fra eiendomsdrift  
+ netto finansposter / leieinntekter) 86 % 87 %
Egenkapitalandel 47 % 44 %
Egenkapitalrentabilitet 13 % 27 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 18 % 17 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 9 % 16 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt 21 166 22 415
Pris/bok 1,0 1,2
Sluttkurs 115,2 122,0
Utbytte for regnskapsåret  827 753
Utbytteandel 33 % 17 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 24 % 24 %
Utbytte til staten 276 252
Avkastning inklusiv utbytte siste år -2,0 % 47 %
Salgsproveny til staten  –     –   
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 164 155
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 33,4 % 33,4 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

En tra ASA er et av Norges le den de ei en-
doms sel ska per og er en ak tiv eier, for val-
ter og ut vik ler av kon tor ei en dom. 

En tra ble skilt ut fra Stats bygg og etab-
lert som eget sel skap hel eid av sta ten i 
2000. Høs ten 2014 ble sel ska pet børs no-
tert, og sta tens ei er an del ble re du sert til 
49,7 pst. I sep tem ber 2016 solg te sta ten ak-
sjer gjen nom et spred nings salg over børs 
og eier nå 33,4 pst. av sel ska pets ak sjer.

Ved års skif tet eide En tra om lag 1,3 
mill. kvad rat me ter for delt på 92 bygg med 
sen tral be lig gen het nær kol lek tiv knu te-
punk ter i og nær de fire stør ste by ene i 
Norge. Mar keds ver di en av ei en doms por-
te føl jen var på om lag 46 mrd. kro ner. Sel-
ska pets for ret nings stra te gi er å le ve re 
lønn som vekst, være le den de på kunde-
opplevd kva li tet og å være mil jø le den de i 
bran sjen. Entras ho ved kon tor lig ger i 
Oslo. Ut leie gra den i por te føl jen har holdt 
seg sta bilt høy over tid og ut gjor de ved 
års skif tet 96,5 pst. Vek tet gjen væ ren de lø-
pe tid på sel ska pets leie kon trak ter var 7,4 
år ved års skif tet. 

Må let med sta tens ei er skap i En tra er 
kun for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
I 2018 sig ner te En tra nye og re for hand le-
de kon trak ter med år lig leie på to talt 311 
mil l. kro ner (138 400 kvm). En tra har i lø-
pet av 2018 full ført ut vik lings pro sjek tet 
Brat tør kaia 16 i Trondheim (10 500 kvm) 
og re no ve rin gen av blokk 2 på Kjør bo i 
Sand vi ka (3 950 kvm). Vi de re full før te sel-
ska pet i mars 2019 ut vik lings pro sjek tet 
Brat tør kaia 17A i Trondheim. En tra har i 
lø pet av året star tet opp pro sjek te ne Toll-
bu ga ta 1A og Uni ver si tets ga ta 7–9 i Oslo, 
og pro sjek te ne Brat tør kaia 12 og Holter-
manns veg 1–13 i Trondheim. En tra kjøp te 
i 2018 en ut vik lings tomt på 38 mål på Bryn 
i Oslo, med mu lig het for ut byg ging av 
120 000 kvm næ rings lo ka ler og bo li ger. 

Bo li ge ne skal ut vik les av JM Norge et ter re-
gu le ring av are a let. En tra inn gikk også en 
eiendelsbytteavtale med Aber deen, hvor 
En tra kjøp te ei en dom men St. Olavs plass 
5 og solg te ei en dom me ne Toll bu ga ta 1A, 
Pi le stre det 19–21 og Pi le stre det 28. Eien-
delsbytteavtalen gjen nom fø res i 2019.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Bæ re kraft og miljølederskap er en av de 
stra te gis ke ho ved mål set tin ge ne til En tra. 
Sel ska pets mil jø stra te gi har føl gen de fire 
ho ved mål: En tra skal være en mil jø le der 
in nen ei en doms drift, Entras ei en doms-
por te føl je skal være kli ma nøy tral, En tra 
skal på vir ke og stil le krav til par te ne sel-
ska pet sam hand ler med, og Entras pro-
sjek ter skal ha en høy grad av kva li tet og 
flek si bi li tet og li ten på virk ning på mil jø et. 
En tra har re du sert sitt ener gi for bruk med 
35 pst. gjen nom de siste fem åre ne og i 
2018 re du ser te En tra sine CO2-ut slipp 
med 11 pst. En tra har som mål å opp nå 
BREEAM-NOR Excellent el ler bedre for 
alle ny bygg, og BREEAM-NOR Very Good 
el ler bedre for alle re ha bi li te rin ger. Beg ge 
byg ge pro sjek te ne som ble full ført i 2018 
opp nåd de BREEAM-NOR Excellent, mens 
En tra job ber for å opp nå BREEAM-NOR 
Out stan ding for Brat tør kaia 17A. Sel ska-
pet rap por te rer på bæ re kraft i hen hold til 
GRI-stan dar den og opp nåd de i 2018 både 
å bli en GRESB Green Star med en sco re 
på 81 (bran sje snitt 73) og å opp nå EPRA 
Gold Award. 

Økonomisk utvikling
Entras leieinntekter økte med 8 pst. fra 
2 075 mill. kroner i 2017 til 2 243 mill. kro-
ner i 2018. Netto driftsinntekter var 2 058 
mill. kroner (1 913) og resultat fra eien-
domsdrift var 1 434 mill. kroner (1 259). 
Netto positive verdiendringer var 1 486 
mill. kroner (3 547) og resultat før skatt 
var 3 073 mill. kroner (5 030). Entra utbe-
taler utbytte halvårlig og vil totalt betale 
utbytte på 4,50 kroner pr. aksje for 2018 
(4,10 kroner pr. aksje i 2017). 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 993 932
Driftskostnader 787 781
Brutto driftsresultat (EBITDA) 346 299
Driftsresultat (EBIT) 206 151
Netto finansposter -3 6
Resultat før skatt 203 157
Skattekostnad 41 37
Resultat etter skatt 163 120
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 266 1 331
Omløpsmidler 144 78
Sum eiendeler 1 411 1 409
  
Egenkapital 721 717
Avsetning til forpliktelser 324 333
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 366 358
Sum gjeld og forpliktelser 690 691
Sum egenkapital og gjeld 1 411 1 408
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 316 112
Investeringsaktiviteter -75 -142
Finansieringsaktiviteter -175 -50
Endring betalingsmidler 67 -80
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 721 717
Brutto driftsmargin (EBITDA) 35 % 32 %
Driftsmargin (EBIT) 21 % 16 %
Egenkapitalandel 51 % 51 %
Egenkapitalrentabilitet 23 % 16 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 20 % 19 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 29 % 22 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 163 120
Utbytteandel 100 % 100 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 90 % 119 %
Utbytte til staten 163 120
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 331 331
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt  38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer  40 % 40 %

Fly toget AS ble stiftet i 1992 som NSB  
Gardermobanen AS. Da Oslo lufthavn åp-
net i oktober 1998 startet driften av flyto-
gene. Selskapet hadde 6,8 mill. passasjerer 
i 2018, noe som utgjør rundt 10 pst. av alle 
togpassasjerer i Norge. Flytoget er den vik-
tigste bidragsyteren til Oslo lufthavns høye 
kollektivandel. Flytoget jobber kontinuerlig 
for å skape enklere reiseopplevelser for å 
øke verdien og attraktiviteten av tilbringer-
tjenesten og jobber med utgangspunkt i 
visjonen «null stress». Målet med statens 
eierskap i Flytoget er kun forretningsmes-
sig. Selskapet drives på forretningsmessig 
grunnlag og med sikte på å levere konkur-
ransemessig avkastning.

Viktige hendelser
Flytoget er svært tilfreds med å opprett-
holde posisjonen som førstevalget til og 
fra Oslo lufthavn og av at de scorer høyt 
på kundetilfredshet og punktlighet. I 2018 
endte Flytogets kundetilfredshet på 97 
pst. Flytogets punktlighet endte i 2018 på 
94 pst., mot målet på 97 pst. Manglende 
måloppnåelse skyldes i all hovedsak svikt 
i infrastruktur. Jernbanereformen medfø-
rer store endringer i Flytogets rammebe-
tingelser og Flytoget har jobbet bevisst for 
å forstå hvilke konsekvenser og mulighe-
ter dette medbringer. 

Flytoget markerte i 2018 selskapets 
20-årsjubileum og ble kåret til årets ope-
ratør i den internasjonale kåringen gjen-
nomført av Global AirRail Alliance (GARA).

Bærekraft og samfunnsansvar
Flytogets virksomhet bidrar til høy kollek-
tivandel gjennom et effektivt og miljø-
vennlig transportalternativ til og fra Oslo 
lufthavn. Å flytte flere reisende over fra bil 
til tog er Flytogets største samfunnsbi-
drag utover å levere god avkastning til 
staten. Selskapet engasjerer seg i utviklin-
gen av fremtidens jernbane, arbeid for 
klima- og miljøbevissthet og fellesskapets 
innsats for å legge til rette for god utnyt-
telse av samfunnets ressurser. I 2018 har 
Flytoget fortsatt arbeidet med systema-
tisk integrering av bærekraft og sam-
funnsansvar i selskapets virksomhetssty-
ring, strategier og handlingsplaner.

Økonomisk utvikling 
I 2018 omsatte Flytoget for 993 mill. kro-
ner, en vekst på 6,5 pst. mot året før. Sel-
skapet satte i 2018 passasjerrekord med 
6,826 mill. passasjerer (vekst på 3,2 pst.). 
Antall reisende over Oslo lufthavn (eks. 
transfer og transitt) økte med 2,9 pst. På 
kostnadssiden har Flytoget i 2018 reali-
sert effekter i etablert spareprogram, 
mens strømprisene har vært betydelig 
høyere enn 2017. Resultat før skatt ble 
203 mill. kroner, og resultatet etter skatt 
ble 162,7 mill. kroner. Dette gav en egen-
kapitalrentabilitet etter skatt på 21,8 pst., 
mot 16,1 pst. året før. Egenkapitalandelen 
var på 51 pst. ved utgangen av 2018. For 
regnskapsåret 2018 betaler Flytoget 162,7 
mill. kroner i utbytte.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 4 082 3 765
Driftskostnader 4 145 3 784
Brutto driftsresultat (EBITDA) 49 100
Driftsresultat (EBIT) -63 -19
Netto finansposter -3 -3
Resultat før skatt -66 -21
Skattekostnad -1 6
Resultat ikke-videreført virksomhet 0 13
Resultat etter skatt -65 -15
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 577 644
Omløpsmidler 1 001 1 083
Eiendeler ikke-videreført virksomhet 0 0
Sum eiendeler 1 577 1 726
  
Egenkapital 615 696
Avsetning for forpliktelser 6 7
Rentebærende gjeld 5 6
Rentefri gjeld 952 1 017
Gjeld ikke-videreført virksomhet 0 0
Sum gjeld og forpliktelser 963 1 031
Sum egenkapital og gjeld 1 577 1 726
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -15 8
Investeringsaktiviteter -17 -57
Finansieringsaktiviteter -2 -351
Netto kontantstrøm  
omstilling/restrukturering  0
Endring betalingsmidler -34 -400
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 620 702
Brutto driftsmargin (EBITDA) 1 % 3 %
Driftsmargin (EBIT) -2 % 0 %
Egenkapitalandel 39 % 40 %
Egenkapitalrentabilitet -10 % -2 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 11 % 16 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -9 % -2 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 15 0
Utbytteandel -23 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 149 % 135 %
Utbytte til staten 15 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte  1 460   1 420 
Andel ansatte i Norge 99 % 99 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Mes ta AS er Norges stør ste en tre pre nør-
sel skap in nen drift og ved li ke hold av vei 
og har virk som het i hele lan det. Sel ska pet 
har i til legg be ty de lig ka pa si tet og kom pe-
tan se in nen an legg, spe si al pro duk sjon og 
elek tro. Kon ser net er or ga ni sert med 
Mes ta AS som mor sel skap og Mes ta Sve-
ri ge AB som dat ter sel skap. Sel ska pet har 
ho ved kon tor på Lys aker. Sel ska pet ble 
etab lert 1. ja nu ar 2003 og sprin ger ut fra 
den tid li ge re pro duk sjons virk som he ten i 
Sta tens veg ve sen. Si den opp star ten har 
Mes ta gjen nom ført om fat ten de om stil lin-
ger og ef fek ti vi se rings til tak. 

Må let med sta tens ei er skap i Mes ta er 
kun for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Mes ta vant 8 av 15 ut lys te drifts kon trak-
ter for Sta tens veg ve sen i 2018 med en fi-
nan si ell suk sess rate på 49 pst. Mar keds-
an de len i drifts- og ved li ke holds mar ke det 
er es ti mert til 44 pst., som er på sam me 
nivå som i 2017. Det var sam men slå in ger 
av kon trak ter i 2017/18 som gjor de at det 
to ta le an tal let kon trak ter gikk ned fra 106 
til 102. Det var to talt 6 per son ska der med 
fra vær i 2018 (mot 4 i 2017) som gir en 
H1-ver di på 2,3 (mot 1,7 i 2017).

Bæ re kraft og sam funns an svar
Mes ta vekt leg ger sam funns an svar ut over 
or di næ re lov på lag te krav. Sel ska pets ver-
di grunn lag, «fo kus, end rings vil je, hel hets-
an svar og ær lig het», leg ger fø rin ger for 
hvor dan an sat te i sel ska pet skal opp tre 
både in ternt og eks ternt. Sel ska pet har 
etis ke ret nings lin jer som ut tryk ker sel ska-

pets hold nin ger i møte med kun der, le ve-
ran dø rer, kol le ga er og øv ri ge om gi vel ser. 
Mes ta tar også et ak tivt sam funns an svar i 
hele le ve ran dør kje den gjen nom etis ke 
ret nings lin jer, in te grert i sel ska pets kon-
trakts vil kår, for kjøp av va rer og tje nes ter 
fra inn- og ut land. Som vei en tre pre nør 
har Mes ta ak ti vi te ter som bi drar til mil jø-
be last nin ger både lo kalt og glo balt. Mes-
tas mål set ning er å re du se re virk som he-
tens mil jø på virk ning så mye som mu lig. 
Ut slipp fra pro duk sjons virk som he ten, in-
klu dert stof fer som kan in ne bæ re mil jø-
ska der, er in nen for de krav myn dig he te-
ne stil ler

Øko no misk ut vik ling
Mes ta had de i 2018 en om set ning på nes-
ten 4,1 mrd. kro ner (mot 3,8 mrd. kro ner i 
2017). Drifts re sul ta tet for kon ser net ble 
-63 mill. kro ner (mot -19 mill. kro ner i 
2017). Ved ut gan gen av året had de Mes ta 
en ord re re ser ve på 6,5 mrd. kro ner, som 
sel ska pet an ser som til freds stil len de. 
Mes ta had de ved ut gan gen av året en 
egen ka pi tal an del på 39 pst. I 2018 ut gjor-
de net to in ves te rin ger i kon ser net 17 mill. 
kro ner. Sel ska pets kon tant be hold ning 
ved ut gan gen av 2017 var 45 mill. kro ner.

Mar keds ut sik te ne knyt tet til of fent li ge 
in ves te rin ger i in fra struk tur de kom men-
de åre ne er kon kre ti sert i Na sjo nal Trans-
port plan (NTP). NTP til si er økte be vilg nin-
ger til drift og ved li ke hold av det stat li ge 
vei net tet samt vekst i in ves te rin ge ne til 
nye vei pro sjek ter og jern ba ne. Det er 
sterk kon kur ran se i mar ke det for drift og 
ved li ke hold av vei. Kon kur ran sen knyt tet 
til ut byg gings pro sjek ter i sam ferd sels sek-
to ren er for ster ket som føl ge av bl.a. økt 
an tall uten lands ke ak tø rer i mar ke det. 
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I denne kategorien inngår selskaper der staten har  
forretningsmessige mål med eierskapet, og et mål om  
å opprettholde norsk forankring av selskapenes hovedkontor  
og tilhørende hovedkontorfunksjoner. For å ivareta sistnevnte 
mål er det i utgangspunktet tilstrekkelig med en eierandel  
på over en tredjedel. Staten har forventninger til resultat  
og avkastning ut fra selskapenes risikoprofil. Selskapene  
opererer i markeder med andre kommersielle aktører.
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KATEGORI 2
Forretningsmessige mål  
og nasjonal forankring av 
hovedkontorfunksjoner



Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 874 1173
Driftskostnader 1175 1078
Brutto driftsresultat (EBITDA) 60 151
Driftsresultat (EBIT) -301,2 94,9
Netto finansposter 40,7 246,4
Resultat før skatt og minoritet -260,5 341,4
Skattekostnad -47,5 25,9
Minoritetsinteresser 0,0 0,0
Resultat etter skatt og minoritet -212,9 315,5
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 346 370
Omløpsmidler 1003 1105
Sum eiendeler 1 349 1 475
  
Egenkapital 586 798
Minoritetsinteresser 0,0 0,0
Sum egenkapital 586 798
Avsetning til forpliktelser 336 223
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 427 455
Sum gjeld og forpliktelser 763 677
Sum egenkapital og gjeld 1 349 1 475
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 138 160
Investeringsaktiviteter -108 388
Finansieringsaktiviteter 0 -200
Endring betalingsmidler 30,2 348,0
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 586 798
Brutto driftsmargin (EBITDA) 7 % 13 %
Driftsmargin (EBIT) -34 % 8 %
Egenkapitalandel 43 % 54 %
Egenkapitalrentabilitet -31 % 50 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 15 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -38 % 48 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 433 476
Andel ansatte i Norge 79 % 78 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 25 % 29 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Aer o space In dus tri al Main te nance Nor-
way AS (AIM Norway) eies 100 pst. av Sta-
ten v/For svars de par te men tet. Sel ska pet 
ble opp ret tet 15. de sem ber 2011 ved at 
Luft for sva rets Ho ved verk sted Kjel ler ble 
om dan net til stats fore ta ket AIM Norway 
SF. Sel ska pet ble ved lov om dan net til ak-
sje sel skap i au gust 2016. For svars de par te-
men tet har den 13. de sem ber 2018 sig nert 
av ta le om salg av hele sel ska pet til Kongs-
berg De fen ce & Aer o space AS. Sal get for-
ven tes gjen nom ført i 1. halv år 2019. 

Ved ut gan gen av 2018 var det 342 års-
verk be skjef ti get i AIM Norway, to talt 476 i 
kon ser net, or ga ni sert in nen for om rå de ne 
fly-, mo tor- og elek tro nikk ved li ke hold, me-
ka nis ke pro ses ser og in gen iør tje nes ter. 
Fore ta ket le ve rer ved li ke holds- og mo di fi-
ka sjons tje nes ter på fly, he li kopt re, kom po-
nen ter og bak ke ut styr til Forsvaret og and-
re kun der, her un der blant an net Leo nar do 
Helicopters og Lock heed Martin. 

Må let med sta tens ei er skap i AIM Nor-
way er å opp rett hol de et kunn skaps ba-
sert og høy tek no lo gisk sel skap med ho-
ved kon tor funk sjo ner i Norge. Sel ska pet 
skal dri ves på for ret nings mes sig grunn lag 
og med sik te på å le ve re kon kur ran se-
mes sig av kast ning. 

Vik ti ge hen del ser
Kongs berg De fen ce & Aer o space (KDA) 
inn gikk den 13. de sem ber 2018 en av ta le 
med For svars de par te men tet om å kjøpe 
AIM Norway AS. For å styr ke le ve rings-
evne og kom pe tan se yt ter li ge re, har KDA 
inn gått av ta le med Patria Oy, Finland om 
vi de re salg av 49,9 pst. av ak sje ne i sel ska-
pet. KDA eier i dag 49,9 pst. av Patria Oy, 
hvor den Finske Stat eier res ten. 

En ve sent lig del av sel ska pets fo kus har 
vært å sik re etab le rin gen av et norsk mo-
tor de pot for F135-ved li ke hold i tråd med 

in ten sjo ne ne bak sel ska pets opp ret tel se. 
I juni 2018 ble byg ge ar bei det på be gynt på 
Ryg ge fly sta sjon og for ven tes fer dig i 
2020/2021. I feb ruar 2019 til del te ame ri-
kans ke myn dig he ter norsk in du stri det 
eu ro pe is ke an svar for ved li ke hold for 
noen grup per av kom po nen ter til F-35. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
AIM Norway ar bei der ak tivt med sam-
funns an svar, og har etab lert ret nings lin-
jer for det te som er inn ar bei det i sel ska-
pets sty rings sy stem. Ret nings lin je ne for 
sam funns an svar dan ner et over ord net 
ram me verk for ar bei det med å in te gre re 
so si a le og mil jø mes si ge hen syn i fore ta-
kets ar beid. AIM Norway slut ter opp om 
FNs Glo bal Com pact og ar bei der for å 
frem me Glo bal Compacts ti grunn leg gen-
de prin sip per. Fore ta ket ar bei der for å et-
ter le ve OECDs ret nings lin jer for fler na sjo-
na le sel ska per og leg ger International La-
bour Organizations (ILO) kjer ne kon ven-
sjo ner til grunn for ar bei det med le ve ran - 
dø rer. AIM Norway ar bei der sær lig med 
sik ker het, lo kalt en ga sje ment, men nes ke-
li ge res sur ser, hel se, mil jø og sik ker het, 
ar beids for hold, an ti kor rup sjon, men nes-
ke ret tig he ter og ytre mil jø

Øko no misk ut vik ling
AIM Norway (kon sern) had de i 2018 en 
om set ning på 874 mill. kro ner (mot 1 173 
mill. kro ner i 2017), og et un der skudd før 
skatt på 260 mill. kro ner (sam men lig net 
med et over skudd på 341 mill. kro ner i 
2017). Un der skud det i 2018 til skri ves ned-
skriv ning av in ves te rin ger i F135-mo tor-
de pot på 312 mill. kro ner, mens re sul ta tet 
i 2017 i stor grad er på vir ket av salg av ei-
en dom for 248 mill. kro ner. Egen ka pi tal 
er på 586 mill. kro ner (re duk sjon fra 798 
mill. kro ner i 2017). 
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Selskapets nettside: www.aimnorway.com
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 2 2
Driftsresultat (EBIT) -2 -2
Netto finansposter -1 502 962
Resultat før skatt -1 504 960
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt -1 504 960 
  
Balanse 2018 2017
Anleggsmidler 7 147 8 649
Omløpsmidler 1 1
Sum eiendeler 7 149 8 650
  
Egenkapital 7 048 8 648
Avsetning til forpliktelser 0 0
Rentebærende gjeld 4 2
Rentefri gjeld 97 1
Sum gjeld og forpliktelser 101 3
Sum egenkapital og gjeld 7 149 8 650
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -2 -2
Investeringsaktiviteter 0 0
Finansieringsaktiviteter 2 2
Endring betalingsmidler 0 0
  
Nøkkeltall 2018 2017
Egenkapitalandel 99 % 100 %
Markedsverdi av statens indirekte  
eierandel i underliggene selskaper 2 145 2 595
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 96 0
Utbytteandel  –    0
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år – –
Utbytte til staten 29 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 0 0
Statens eierandel årsslutt 30 % 30 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Aker Kværner Holding AS’ virk som het 
be står i å eie ak sjer i Akas tor ASA, Aker So-
lutions ASA og Kværner ASA. Aker Kvær-
ner Holding eier om lag 40 pst. av ak sje ne 
i hvert av dis se sel ska pe ne og har de sam-
me ret tig he te ne som and re ak sje ei e re. 

Sta ten eier 30 pst. av ak sje ne i Aker 
Kværner Holding. Den and re ei e ren er 
Aker ASA. Ei er ne av Aker Kværner Holding 
har inn gått en ak sjo nær av ta le som i prak-
sis sik rer sta ten og Aker ne ga tiv kon troll i 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner når 
det gjel der en del ve sent li ge sa ker. 

Sta ten og Aker har gjen si dig for plik tet 
seg til å hol de ei er ska pet i hen holds vis 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner sam-
let for en pe ri ode på mi ni mum ti år (2007–
2017). Pe ri oden ut løp i juni 2017, men ak-
sjo nær av ta len gjel der fort satt. Sta tens 
kjøp av ak sje ne i da væ ren de Aker Holding 
skjed de 20. de sem ber 2007 et ter full makt 
fra Stor tin get 11. de sem ber 2007. Vil kår 
for ak sje kjø pet er gjen gitt i St.prp. nr. 88 
(2006–2007) Sta tens ei er skap i Aker Hol-
ding AS og Innst. S. nr. 54 (2007–2008).

Øko no misk ut vik ling
Aker Kværner Holdings enes te inn tekt er 
even tu el le ut byt ter fra Akas tor, Aker So-
lutions og Kværner, samt mind re ren te-
inn tek ter. Sel ska pets ut gif ter er be gren-
set. Som føl ge av en fort satt ut ford ren de 
mar keds si tua sjon in nen for ol je le ve ran-
dør in du stri en, ut be tal te hver ken Akas tor 
el ler Aker Solutions ut byt te for regn-
skaps å ret 2018. Sty ret i Kværner har 
fore slått et ut byt te på kr. 1 pr. ak sje, 
hvor av Aker Kværner Holding vil mot ta 

to talt 110 mill. kro ner. Ut byt te fra Aker 
Kværner Holding for regn skaps å ret 2018 
er 0,87 kro ner pr. ak sje, to talt 96  mill. 
kro ner hvor av 29 mill. kro ner til fal ler sta-
ten. Aker Kværner Holding be tal te ikke 
ut byt te for 2016 el ler 2017. Sta ten har 
mot tatt om lag 951 mill. kro ner i ut byt te i 
eier pe ri oden (inkl. ut byt te for regn skaps-
å ret 2018). 

Aker Kværner Holding har i 2018 gjen-
nom ført aksjenedskrivinger med to talt 
1 502 mill. kro ner som føl ge av re du ser te 
børs ver di er på ak sje in ves te rin ge ne. I 2017 
re ver ser te Aker Kværner Holding tid li ge re 
års ned skriv nin ger med 962 mill. kro ner. 

De tre por te føl je sel ska pe ne som Aker 
Kværner Holding har ei er in ter es se i har 
brukt lav kon junk tu ren til å bli mer kost-
nads ef fek ti ve, og de har ge ne relt lyk kes 
med å vin ne nye kon trak ter i 2018. Det er 
økt ak ti vi tet på norsk sok kel og glo balt. 

Un der lig gen de ver di er i Aker Kværner 
Holding kan må les ved ak sje kur se ne til 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner. Sta ten 
inn gikk en av ta le om å kjøpe 30 pst. av ak-
sje ne i Aker Kværner Holding AS 22. juni 
2007, til en pris til sva ren de 145,6 kro ner pr. 
ak sje i Aker Kværner, pluss ren ter frem til 
over ta kel ses tids punk tet. Aker Kværner har 
senere blitt fisjonert til tre selskaper, hhv. 
Akastor, Aker Solutions og Kværner. Ved 
ut gan gen av 2018 var ak sje kur se ne for 
Akas tor, Aker Solutions og Kværner hen-
holds vis 13,1, 39,7 og 12,1 kro ner. Akas tor, 
Aker Solutions og Kværner fikk i 2018 års-
re sul ta ter et ter skatt på hen holds vis -0,3, 
0,6 og 0,3 mrd. kro ner mot hen holds vis 
-0,1, 0,2 og 0,5 mrd. kro ner året før.  

Daglig leder:  
Arild Støren Frick

Styre: Øyvind Eriksen (leder), 
Ida Helliesen, Kjell Inge 
Røkke, Else Bugge Fougner, 
Kristin Margrethe Krohn 
Devold, Atle Tranøy*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 30 %
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Netto renteinntekter 36 822 35 422
Netto andre driftsinntekter 13 546 15 718
Driftskostnader 22 057 22 593
Netto gevinster varige  
og immaterielle eiendeler 529 738
Nedskrivninger på  
utlån og garantier -139 2 428
Driftsresultat 28 979 26 858
Skattekostnad 4 493 5 054
Resultat virksomhet  
holdt for salg, etter skatt -204 -1
Resultat etter skatt og minoritet 24 282 21 803
  
Balanse 2018 2017
Utlån til kunder 1 597 758 1 545 415
Andre eiendeler 1 037 145 1 152 853
Sum eiendeler 2 634 903 2 698 268
  
Innskudd fra kunder 927 092 971 137
Øvrig gjeld og forpliktelser 1 483 845 1 510 234
Sum gjeld og forpliktelser 2 410 937 2 481 371
Egenkapital 223 966 216 897
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 223 966 216 897
Sum egenkapital og gjeld 2 634 903 2 698 268
  
Nøkkeltall 2018 2017
Ren kjernekapitaldekning1 16,4 % 16,4 %
Kostnadsgrad 43,8 % 44,2 %
Nedskrivninger i pst. av gjennom- 
snittlig netto utlån til kunder -0,01 % 0,15 %
Egenkapitalrentabilitet 11,7 % 10,8 %
Gjennomsnittlig  
EK-rentabilitet siste 5 år 12,2 % 12,5 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt 221 643 247 740
Pris/bok2 1,1 1,2
Sluttkurs 138,15 152,1
Utbytte for regnskapsåret 13 105 11 450
Utbytteandel 56 % 55 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 43 % 37 %
Utbytte til staten 4 500 3 932
Avkastning inklusiv  
utbytte siste år -4,5 % 23,5 %
Gjennomsnittlig  
avkastning siste 5 år 9,0 % 20,5 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 9 638 9 561
Andel ansatte i Norge 85 % 85 %
Statens eierandel årsslutt 34 % 34 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

DNB ASA er Norges, og et av Nordens, 
stør ste fi nans kon sern målt et ter mar keds-
ver di. Kon ser net har et bredt til bud av fi-
nan si el le tje nes ter in nen for bl.a. lån, spa-
ring, in ves te ring, be ta lings for mid ling, råd-
giv ning, eiendoms meg ling, for sik ring og 
pen sjon for per son- og be drifts kun der. 
DNB er blant ver dens le den de ban ker in-
nen for ener gi, ship ping, fis ke ri og sjø mat. 
DNB er no tert på Oslo Børs og har ho ved-
kon tor i Oslo. Må let med sta tens ei er skap i 
DNB er å opp rett hol de et stort og kom pe-
tent fi nans kon sern med ho ved kon tor funk-
sjo ner i Norge. Sel ska pet skal dri ves på for-
ret nings mes sig grunn lag og med sik te på å 
le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning. 

Vik ti ge hen del ser 
DNB de fi ner te i 2017 en ny stra te gi og ved 
inn gan gen til 2018 etab ler te DNB en ny 
kon sern le del se. De fire sat sings om rå de-
ne ble ut vik let: In nen for økt in no va sjons-
kraft ble blant an net be drifts ap pen DNB 
Puls lan sert. Part ner skap ble satt i sy stem, 
med for sik rings fu sjo nen med Spa re Bank 
1 Gruppen som det ty de lig ste eks em pe-
let. DNBs Chief Data Offi cer fikk i lø pet  
av året satt sin or ga ni sa sjon og star tet im-
ple men te rin gen av kundeinnsiktsverktøy 
med hen blikk på mer per son lig og re le-
vant be tje ning i åre ne som kom mer. Når 
det gjel der kom pe tan se sam men set nin-
gen i kon ser net, ble den før s te grup pen 
av Data Sci en tists ut dan net. Når det gjel-
der sam funns an svar etab ler te ban ken 
blant an net fle re grøn ne fond og in ves te-
rings pro duk ter i mar ke det.

Bæ re kraft og sam funns an svar 
DNB ar bei der med å frem me bæ re kraf tig 
ver di ska ping ved å in te gre re etikk, mil jø- 
og sam funns mes si ge hen syn i for ret-
nings drif ten. Sam funns an svar er in te grert 

i prin sip pe ne for virk som hets sty ring i 
DNB. DNB til freds stil ler myn dig he te nes 
krav til rap por te ring knyt tet til men nes ke-
ret tig he ter, ar beids ta ker ret tig he ter og so-
si a le for hold, det ytre mil jø og be kjem pel-
se av kor rup sjon i for ret nings stra te gi er, 
dag lig drift og i for hol det til in ter es sen ter 
gjen nom in te grert års rap por te ring og rap-
por te ring i hen hold til Glo bal Re porting 
Ini tia ti ve (GRI Stan dard) sine ret nings lin-
jer.
 For å kon kre ti se re hva ban ken me ner 
med sam funns an svar, er det i for bin del se 
med den nye stra te gi en laget en egen til-
nær ming til te ma tik ken. Den ne be står av 
fire punk ter; DNB skal drive lang sik tig og 
ska pe bæ re kraf tig fi nan si ell ver di for ei er-
ne, bi dra po si tivt til sam funns ut vik lin gen 
gjen nom å jobbe for å opp nå FNs bæ re-
krafts mål, opp tre re de lig og set te kun-
dens be hov i sent rum og være åpen om 
virk som he ten.

Øko no misk ut vik ling 
DNB le ver te et re sul tat i 2018 på 24 282 
mill. kro ner, som er en øk ning på 2 479 
mill. kro ner fra 2017. Re sul tat øk nin gen er 
dre vet av høy ere net to ren te inn tek ter, la-
ve re ned skriv nin ger på fi nan si el le in stru-
men ter og en ge vinst et ter sam men slåin-
gen av Bank ID, Bank Axept og Vipps. Net to 
ren te inn tek ter økte med 1400 mill. kro ner 
fra 2017. Det var økte vo lu mer i seg men-
te ne for per son kun der og små og mel-
lom sto re be drif ter og en plan lagt re duk-
sjon i vo lu mer til sto re be drif ter og in ter-
na sjo na le kun der. Det var en re duk sjon i 
net to and re drifts inn tek ter på 2 172 mill. 
kro ner fra 2017. Drifts kost na de ne var 536 
mill. kro ner la ve re enn i 2017. Egen ka pi-
tal av kast nin gen var 11,7 pst., sam men lig-
net med 10,8 pst. i 2017. Sty ret fore slår et 
ut byt te på 8,25 kro ner pr. ak sje for 2018.

Konsernsjef: Rune Bjerke

Styre: Olaug Svarva (leder), 
Tore Olaf Rimmereid 
(nestleder), Karl-Christian 
Agerup, Jaan Ivar Semlitsch, 
Berit Svendsen, Carl Anders 
Løvvik*, Vigdis Mathisen*

(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

©
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1 I henhold til overgangsregler.                                                                                 
2 Eksklusiv hybridkapital. 

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 34 %
Selskapets nettside: www.dnb.no
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Resultatregnskap (mill. kroner)1 2018 2017
Driftsinntekter 647 394 506 090
Driftskostnader 483 603 392 187
Brutto driftsresultat (EBITDA) 239 020 185 399
Driftsresultat (EBIT) 163 790 113 903
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 2 367 0
Netto finansposter -10 273 -2 903
Resultat før skatt og minoritet 153 517 111 000
Skattekostnad 92 197 72 969
Minoritetsinteresser 24 66
Resultat etter skatt og minoritet 61 296 37 965
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 703 183 694 045
Omløpsmidler 211 934 213 562
Sum eiendeler 915 118 918 930
  
Egenkapital 349 509 329 698
Minoritetsinteresser 155 199
Sum egenkapital 349 664 329 897
Avsetning til forpliktelser 356 195 355 174
Rentebærende gjeld 209 258 233 860
Rentefri gjeld 0 0
Sum gjeld og forpliktelser 565 454 589 034
Sum egenkapital og gjeld 915 118 918 930
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 160 187 118 799
Investeringsaktiviteter -91 196 -80 049
Finansieringsaktiviteter -40 864 -48 155
Valutaeffekter -2 375 3 606
Endring betalingsmidler 25 752 -5 798
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 558 922 563 757
Brutto driftsmargin (EBITDA) 37 % 37 %
Driftsmargin (EBIT) 25 % 23 %
Egenkapitalandel 38 % 36 %
Egenkapitalrentabilitet 31 % 12 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 12 % 2 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 60 % 21 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt  613 479  582 219
Pris/bok 1,8 1,8
Sluttkurs 22,6 175,2
Utbytte betalt som kontantoppgjør 22 101 12 332
Utbytte i form av aksjer  2 796 11 224
Sum utbetalt/oppgjort utbytte  24 896 23 556
Utbytteandel 41 % 62 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 218 % 332 %
Utbytte til staten betalt  
som kontantoppgjør  14 807 8 398
Utbytte til staten i form av aksjer 1 873 7 539
Sum utbetalt/oppgjort 
utbytte til staten 16 681 15 937
Avkastning inklusiv utbytte siste år 8,8 % 16,0 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 10,0 % 10,5 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte  20 525   20 245 
Andel ansatte i Norge 87 % 87 %
Statens eierandel årsslutt 67 % 67 %
Andel kvinner i styret totalt 36 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 38 % 43 %

Equinor ASA er et in ter na sjo nalt tek no lo-
gi ba sert ener gi sel skap hvor ho ved ak ti vi-
te ten er pro duk sjon av olje og gass. Sel-
ska pet har også ned strøms virk som het og 
ak ti vi tet in nen for for ny bar ener gi, her un-
der vind kraft til havs og sol ener gi. Equi-
nor har virk som het i over 30 land. Equi-
nor er blant ver dens stør ste net to sel ge re 
av rå ol je og kon den sat, og er en av de 
stør ste le ve ran dø re ne av na tur gass til det 
eu ro pe is ke mar ke det. Ved ut gan gen av 
2018 had de sel ska pet om lag 20 500 an-
sat te. Equinor er no tert på Oslo Børs og 
New York Stock Ex chan ge og har ho ved-
kon tor i Stavanger. Må let med sta tens ei-
er skap i Equinor er at sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag med 
sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig av-
kast ning. Vi de re skal sta tens ei er skap bi-
dra til å opp rett hol de et kunn skaps ba sert 
og høy tek no lo gisk in du stri kon sern med 
ho ved kon tor funk sjo ner i Norge. 

Vik ti ge hen del ser
Equinor og øv ri ge ret tig hets ha ve re for 
hen holds vis Troll fel tet og Jo han Sverd rup-
fel tet le ver te som me ren 2018 ut byg gings-
søk na der (plan for ut byg ging og drift 
(PUD)) til Olje- og ener gi de par te men tet 
for tred je fase av Troll-fel tet og for and re 
fase av Jo han Sverd rup-fel tet. PUD for 
Gull faks Shet land/Lis ta and re fase ble le-
vert i ja nu ar 2019. Det Equinor-ope rer te 
gass fel tet Aas ta Hansteen i Nor ske ha vet 
star tet pro duk sjo nen i de sem ber 2018. 
To nye land ba ser te operasjonsstøttesen-
tre for felt i Nor ske ha vet og Nord sjø en ble 
of fi si elt åp net i Bergen i ja nu ar 2019. 

Equinor styr ket til ste de væ rel sen i Bra-
sil hvor sel ska pet sam men med øv ri ge 
ret tig hets ha ve re ble til delt fire blok ker 
uten for kys ten. I til legg vant sel ska pet en 
bud run de for yt ter li ge re to blok ker. I ok-
to ber an non ser te Equinor en av ta le om å 
over ta Chevrons 40 pro sent an del og ope-
ra tør ska pet i Ro se bank-fun net på bri tisk 
sok kel.

In nen for ny bar ener gi ut vi det Equinor 
por te føl jen med opp kjø pet av det dans ke 
krafthandelsselskapet Dans ke Com mod i-
ties. Sol ener gi pro sjek tet Apodi i Bra sil, 

hvor Equinor er med ei er, ble satt i kom-
mer si ell drift høs ten 2018. Equinor kjøp te 
ak sjer i sol ener gi sel ska pet Scatec So lar og 
opp nåd de en ei er an del på 10,01 pro sent i 
sel ska pet.                            

Bæ re kraft og sam funns an svar
«All tid sik ker» er en av tre ho ved pi la rer i 
Equinors stra te gi og sel ska pet har som am-
bi sjon å være in du stri le den de in nen sik ker-
het og sik ring i ener gi bran sjen. Equinor 
gjen nom før te blant an net i 2017 og 2018 
en gjen nom gang av re sul ta te ne og beste 
prak sis blant sam men lign ba re sel ska per 
for å styr ke sik ker hets ar bei det yt ter li ge re. 
Fre kvens for al vor li ge hen del ser var 0,5 i 
2018 sam men lik net med 0,6 i 2017.   

Equinor støt ter am bi sjo nen i Pa ris av ta-
len om å be gren se øk nin gen i den glo ba le 
gjen nom snitts tem pe ra tu ren til godt un-
der to gra der sam men lig net med ni vå ene 
fra før in du stri ell tid. Sel ska pet har ut for-
met et eget klimaveikart som be skri ver 
hvor dan sel ska pets am bi sjo ner og mål 
skal opp nås gjen nom en kon kret hand-
lings plan frem mot 2030. Må let er å im-
ple men te re til tak for å re du se re CO2-ut-
slipp til sva ren de 3 mill. tonn år lig fra 2017 
til 2030. I 2018 gjen nom før te sel ska pet 
fle re til tak for å re du se re ut slipp, blant an-
net gjen nom bedre ener gi sty ring, tek nisk 
de sign og re du sert fak ling. Ved ut gan gen 
av 2018 had de sel ska pet re du sert ut slip-
pe ne med 0,6 mill. tonn CO2 år lig.

Øko no misk ut vik ling
Equinors drifts re sul tat for 2018 end te på 
20 137 mill. dol lar sam men lik net med 13 
771 mill. dol lar i 2017. Bed rin gen i re sul ta-
tet skyl des i stor grad høy ere olje- og 
gass pri ser samt høy ere pro duk sjon. 

Sam let pro duk sjon i 2018 var re kord-
høy, og for året som hel het end te den på 
2,111 mill. fat ol je ek vi va len ter pr. dag – en 
øk ning fra 2,080 mill. fat i 2017. 

Equinor be tal te et ut byt te på 0,23 dol-
lar pr. ak sje for de tre før s te kvar ta le ne av 
2018. Sty ret fore slår over for sel ska pets 
ge ne ral for sam ling å øke ut byt te for fjer de 
kvar tal 2018 med 13 pro sent til 0,26 dol lar 
pr. ak sje. 

Konsernsjef: Eldar Sætre

Styre: Jon Erik Reinhardsen (leder), 
Roy Franklin, Bjørn Tore Godal, 
Anne Drinkwater, Wenche Agerup, 
Rebekka Glasser Herlofsen, Jeroen 
van der Veer, Jonathan Lewis, Ingrid 
Elisabeth di Valerio*, Stig Lægreid*, 
Per Martin Labrten* (* valgt av  
de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Olje- og energidepartementet: 67 %
Selskapets nettside: www.equinor.no 
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1  Fra regnskapsåret 2016 rapporterer Equinor tall i amerikanske 
dollar (USD). Tallene for 2018 er omregnet til norske kroner 
(NOK), beregnet fra Equinors konserntall. Benyttet valutakurs  
er gjennomsnittskurs NOK/USD 8,1338.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 14 381 14 490
Driftskostnader 13 436 13 718
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 394 1 279
Driftsresultat (EBIT) 945 772
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 181 187
Netto finansposter -101 -118
Resultat før skatt og minoritet 844 654
Skattekostnad 140 95
Minoritetsinteresser 3 5
Resultat etter skatt og minoritet 701 554
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 008 9 023
Omløpsmidler 18 650 11 820
Sum eiendeler 27 658 20 843
  
Egenkapital 12 606 7 331
Minoritetsinteresser 20 34
Sum egenkapital 12 626 7 365
Avsetning til forpliktelser 1 970 2 080
Rentebærende gjeld 4 020 3 340
Rentefri gjeld 9 042 8 058
Sum gjeld og forpliktelser 15 032 13 478
Sum egenkapital og gjeld 27 658 20 843
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 2 189 2 899
Investeringsaktiviteter -382 -528
Finansieringsaktiviteter 5 250 -1 319
Valutaeffekter 25 16
Endring betalingsmidler 7 082 1 068
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 16 646 10 705
Brutto driftsmargin (EBITDA) 10 % 9 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 5 %
Egenkapitalandel 46 % 35 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % 8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 8 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt 21 167 18 120
Pris/bok 1,4 2,5
Sluttkurs 117,6 151,0
Utbytte for regnskapsåret 450 450
Utbytteandel 64 % 81 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 84 % 78 %
Utbytte til staten 225 225
Avkastning inklusiv utbytte siste år 8,4 % 24,7 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 4,9 % 8,0 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte  6 842   6 830 
Andel ansatte i Norge 66 % 65 %
Statens eierandel årsslutt 50 % 50 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Kongs berg Gruppen ASA er et in ter na-
sjo nalt, kunn skaps ba sert kon sern som le-
ve rer høy tek no lo gis ke sy ste mer og løs-
nin ger til kun der in nen for off shore-, olje 
og gass in du stri en, han dels flå ten, for svar 
og rom fart. Ved ut gan gen av 2018 had de 
kon ser net 6 842 an sat te i mer enn 30 
land, hvor av 65 pst. i Norge. Ca. 80 pst. av 
inn tek te ne er fra land uten for Norge. 
Kongs berg Gruppen har et ter opp kjø pet 
av Rolls-Royce Com mer ci al Ma ri ne (RRCM) 
en kon so li dert om set ning på ca. 22 mrd. 
kro ner og ca. 11 000 an sat te i 40 land. 
Kongs berg Gruppen er no tert på Oslo 
Børs og har ho ved kon tor på Kongs berg. 

Må let med sta tens ei er skap i Kongs-
berg Gruppen er å opp rett hol de et kunn-
skaps ba sert og høy tek no lo gisk in du stri-
kon sern med ho ved kon tor funk sjo ner i 
Norge. Sel ska pet skal dri ves på for ret-
nings mes sig grunn lag og med sik te på å 
le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Kongs berg Gruppen an non ser te den 6. 
juni 2018 opp kjø pet av RRCM, et opp kjøp 
be grun net med blant an net kom ple men-
tæ re pro dukt por te føl jer og en styr king av 
de sam le de le ve ran se ne av pro duk ter, sy-
ste mer og ser vi ce. Også på and re må ter 
var det et be gi ven hets rikt år: I mars sig-
ner te Kongs berg Gruppen en sam ar-
beids av ta le med Qa tar om lang sik ti ge ut-
vik lings pro gram mer in nen for for svar, 
ma ri tim in du stri og di gi ta li se ring. In nen-
for fjern styr te vå pen sy ste mer ble CROWS-
av ta len med U.S. Army vi de re ført. Le ve ran-
se ne til kamp fly et F-35 fort sat te å øke, og 
pro duk sjons tak ten er nå over dob belt så 
høy som for to år si den. Na val Stri ke Mis-
sile (NSM), som al le re de var ope ra tivt i 
Norge og Po len, ble i 2018 valgt som nytt 

sjø måls mis sil i yt ter li ge re to land, Ma lay-
sia og Tysk land. I må neds skif tet mai/juni 
an non ser te U.S. Navy at NSM skul le be-
nyt tes som sjø måls mis sil for de res Litto-
ral Com bat Ships og frem ti di ge fre gat ter. 
In nen for ubåt-mar ke det er sel ska pets 
joint ven tu re med ThyssenKrupp Ma ri ne 
Systems og At las Elektronik kom met i 
drift, for å le ve re kamp sy ste mer til frem ti-
di ge nors ke og tys ke ubå ter samt til and re 
na sjo ner. Kongs berg Gruppen an non ser-
te også opp kjøp av Aer o space In dus tri al 
Main te nance Norway (AIM), som le ve rer 
ved li ke holds tje nes ter til det nors ke for-
sva ret.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Kongs berg Gruppen lan ser te i 2018 en re-
vi dert bærekraftstrategi for pe ri oden 
frem til 2022. Bæ re kraf tig tan ke gang er 
en for ut set ning for sunn drift i de nes te 
ti å re ne. Tek no lo gi ut vik ling er av gjø ren de 
for å ska pe et mer bæ re kraf tig sam funn. 
Over 80 pro sent av om set nin gen i Kongs-
berg Gruppen er knyt tet til ha vet, og an-
de len økte yt ter li ge re ved kjø pet av RRCM. 
Kon ser net er re pre sen tert på de vik ti ge 
om rå de ne fisk, han dels flå te og olje og 
gass, og er med sin tek no lo gi en muliggjø-
rer for å rea li se re en bæ re kraf tig for valt-
ning av hav rom met.

Øko no misk ut vik ling
Kongs berg Grup pens drifts inn tek ter ble 
14 381 mill. kro ner i 2018, som er 0,8 pst. 
la ve re enn året før. EBITDA-mar gi nen for 
kon ser net var 9,7 pst., opp fra 8,8 pst. i 
2017. Om lag 6,0 mrd. kro ner ble hen tet 
inn gjen nom en for trinns retts emi sjon og 
ob li ga sjons plas se ring. Sty ret fore slo et ut-
byt te på 2,50 kro ner pr. ak sje over for ge-
ne ral for sam lin gen 14. mai 2019.

Konsernsjef: Geir Håøy

Styre: Eivind Reiten (leder), 
Irene Waage Basili (nestleder), 
Morten Henriksen, Anne-
Grete Strøm-Erichsen, Martha 
Kold Bakkevig, Elisabeth  
Fossan*, Helge Lintvedt*,  
Sigmund Ivar Bakke*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 50,001 %
Selskapets nettside: www.kongsberg.com
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 4 920 4 462
Driftskostnader 4 557 4 095
Brutto driftsresultat (EBITDA) 545 539
Driftsresultat (EBIT) 362 367
Netto finansposter -31 -25
Resultat før skatt og minoritet 332 341
Skattekostnad 92 138
Minoritetsinteresser 0 0
Resultat etter skatt og minoritet 240 203
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 376 2 126
Omløpsmidler 3 708 3 506
Sum eiendeler 6 084 5 632
  
Egenkapital 2 687 2 537
Minoritetsinteresser 1 0
Sum egenkapital 2 688 2 537
Avsetning til forpliktelser 228 244
Rentebærende gjeld 1 342 1 323
Rentefri gjeld 1 825 1 528
Sum gjeld og forpliktelser 3 396 3 095
Sum egenkapital og gjeld 6 084 5 632
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 293 177
Investeringsaktiviteter -379 -484
Finansieringsaktiviteter -134 30
Endring betalingsmidler -220 -278
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 4 030 3 860
Brutto driftsmargin (EBITDA) 11 % 12 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 8 %
Egenkapitalandel 44 % 45 %
Egenkapitalrentabilitet 9 % 8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 12 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % 11 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 120 90
Utbytteandel1 50,0 % 50,0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år2 50,0 % 50,0 %
Utbytte til staten 60 45
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 2 435 2 343
Andel ansatte i Norge 32 % 34 %
Statens eierandel årsslutt 50 % 50 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 % 33 %

Nam mo AS ble etab lert i 1998 ved at nor-
disk am mu ni sjons in du stri ble slått sam-
men som et ledd i å styr ke for sy nings - 
sik ker he ten for am mu ni sjons pro duk ter i 
Nor den. I dag er Nam mo en le den de le ve-
ran dør av høy tek no lo gis ke pro duk ter til 
rom farts- og for svars in du stri en. Kjer ne-
virk som he ten om fat ter ut vik ling og pro-
duk sjon av ra kett mo to rer, mi li tær og 
kom mer si ell am mu ni sjon, skulderfyrte 
sy ste mer og mil jø venn lig de mi li ta ri se ring. 
Ved ut gan gen av 2018 had de sel ska pet 
2 435 an sat te, 27 pro duk sjons en he ter og 
til ste de væ rel se i 13 land. Ho ved kon to ret, 
sam men med kon ser nets stør ste dat ter-
sel skap med nær me re en tred je del av de 
an sat te, lig ger på Rau foss. 

Nammos vi sjon er «Se curing the Fu tu-
re». Sel ska pet vil være med å sik re frem ti-
den for kun de ne, ei er ne og de an sat te 
gjen nom le ve ran ser av høy tek no lo gis ke 
kva li tets pro duk ter. Nammos stra te gis ke 
mål er å ska pe lønn som vekst i ek si ste-
ren de mar ke der, med sær lig opp merk-
som het på Eu ro pa og Nord-Ame ri ka. 

Må let med sta tens ei er skap i Nam mo 
er å opp rett hol de et kunn skaps ba sert og 
høy tek no lo gisk kon sern med ho ved kon-
tor funk sjo ner i Norge. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Nam mo gjen nom før te i 2018 en rek ke til-
tak for ra sjo na li se ring og kon so li de ring  
av uli ke lo ka sjo ner. På det te om rå det har 
2018 vært et trans for ma sjons år hvor be-
ty de li ge re struk tu re rings kost na der har 
blitt tatt over årets re sul tat for å sik re 
frem ti dig lønn som het. 

Nam mo kjøp te 45 pro sent av ak sje ne i 
MAC LLC i ja nu ar 2018. Sel ska pet er ba-

sert i Bay St. Louis i Mis sis sip pi, og er et av 
fle re sel ska per som ut vik ler og pro du se-
rer en ny ge ne ra sjon let te polymerhylser. 
I de sem ber ut øv de Nam mo op sjo nen til å 
kjøpe yt ter li ge re 10 pro sent av sel ska pet. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Nam mo rap por te rer i hen hold til Glo bal 
Re porting Ini tia ti ve (GRI Stan dard) sine 
ret nings lin jer. Sel ska pet støt ter opp om 
FN Glo bal Compacts ti prin sip per. OECDs 
ret nings lin jer for fler na sjo na le sel ska per 
og International La bour Organizations 
(ILO) kjer ne kon ven sjo ner leg ges til grunn i 
Nammos prin sip per og krav til le ve ran-
dør kje den. Gjen nom 2018 har Nam mo 
gjen nom ført be ty de li ge for bed rin ger gjen-
nom mil jø for bed ren de til tak både i pro-
duk sjons pro ses ser og i sel ska pets an legg. 
Fo kus på sik ker het har vært spe si elt vik tig 
og i lø pet av året har fle re lo ka sjo ner for-
bed ret sitt ge ne rel le sik ker hets ni vå. 

Øko no misk ut vik ling
I 2018 opp nåd de Nam mo et re sul tat et ter 
skatt på 240 mill. kro ner, opp fra 203 mill. 
kro ner i 2017. Re sul ta tet for 2018 har blitt 
be las tet med 96 mill. kro ner i re struk tu re-
rings kost na der. 

Om set nin gen i 2018 var på 4 920 mill. 
kro ner, en øk ning på 10 pst. som i all ho-
ved sak skyl des or ga nisk vekst. 

Egen ka pi tal an de len ved ut gan gen av 
2018 var på 44 pst., ned fra 45 pst i 2017. 
Ord re re ser ven ved ut gan gen av 2018 var 
på 5 813 mill. kro ner, opp fra 4 675 mill. 
kro ner året før. Den un der lig gen de trend 
i Nammos ho ved mar ke der er god, og 
ord re re ser ven vi ser at Nam mo har et 
godt grunn lag for fort satt lønn som vekst i 
åre ne frem over. Sel ska pet be ta ler et ut-
byt te for 2018 på 120 mill. kro ner, hvor av 
halv par ten går til sta ten.

Konsernsjef: Morten Brandtzæg

Styre: Dag Schjerven (leder),  
Ville Jaakonsalo (nestleder),  
Dag Opedal,  Ingelise Arntsen, 
Sirpa-Helena  Sormunen, Pasi  
Niinikoski, Marianne Stensrud*, 
Petri Kontola* (* valgt av  
de ansatte) 

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 50 %
Selskapets nettside: www.nammo.com
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1 I 2018 har Nammo utbetalt utbytte tilsvarende 50% av det styre- 
og GF-godkjente resultat etter skatt for 2017 på 180 mill. kroner.      

2 Det har i 2018 vist seg at grunnlaget for skattekalkulasjon i USA 
for 2017 var for høy, og at det korrigerte 2017 resultatet etter 
skatt var 203 mill. kroner.

Nammo AS

http://www.nammo.com


56

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 160 149 112 167
Driftskostnader 152 391 101 504
Brutto driftsresultat (EBITDA) 15 127 16 825
Driftsresultat (EBIT) 7 758 10 663
Underliggende EBIT 9 069 11 215
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 765 1 527
Netto finansposter -2 060 -1 114
Resultat før skatt og minoritet 6 462 11 075
Skattekostnad 2 139 1 891
Resultat fra avhendet virksomhet 0 0
Minoritetsinteresser 67 401
Resultat etter skatt og minoritet 4 256 8 783
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 106 858 108 643
Omløpsmidler 54 997 54 631
Sum eiendeler 161 855 163 273
  
Egenkapital 85 833 87 032
Minoritetsinteresser 4 936 5 178
Sum egenkapital 90 769 92 209
Avsetning til forpliktelser 32 999 31 012
Rentebærende gjeld 15 623 17 257
Rentefri gjeld 23 162 22 796
Sum gjeld og forpliktelser 71 086 71 064
Sum egenkapital og gjeld 161 855 163 273
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 7 025 14 347
Investeringsaktiviteter -7 196 -14 436
Finansieringsaktiviteter -5 436 3 840
Valutaeffekter -226 40
Endring betalingsmidler -5 833 3 791
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 106 392 109 466
Brutto driftsmargin (EBITDA) 9 % 15 %
Driftsmargin (EBIT) 5 % 10 %
Egenkapitalandel 56 % 56 %
Egenkapitalrentabilitet 5 % 10 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 5 % 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 8 % 12 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt  81 125   129 002 
Pris/bok 0,9 1,5
Sluttkurs 39,2 62,4
Utbytte for regnskapsåret  2 558   3 578 
Utbytteandel 60 % 41 %
Utbytte til staten  886   1 241 
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 57 % 69 %
Avkastning inklusiv utbytte siste år -34,9 % 55,2 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 10,8 % 20,7 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 36 236 34 625
Andel ansatte i Norge 11 % 11 %
Statens eierandel årsslutt 34,26 % 34,26 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Norsk Hydro ASA (Hydro) er er et norsk 
børsnotert og globalt aluminiumselskap 
med produksjon, markedsføring og han-
delsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauk-
sitt, alumina, energi, primærmetall, valse-
de og ekstruderte aluminiumprodukter, 
samt resirkulering. Med base i Norge har 
selskapet 36 000 ansatte i mer enn 40 
land på alle kontinenter. Målet med sta-
tens eierskap er å opprettholde et kunn-
skapsbasert og høyteknologisk industri-
konsern i Norge. Selskapet skal drives på 
forretningsmessig grunnlag med sikte på 
å levere konkurransemessig avkastning.

Viktige hendelser
Kraftig regnvær i februar 2018 førte til 
oversvømmelser i Barcarena, Brasil, der 
Hydros aluminaraffineri Alunorte ligger. 
Påstander om lekkasje av bauksittrester 
skapte uro. Myndighetene ga Alunorte 
flere pålegg, blant annet om å stenge 50 
pst. av produksjonen ved Alunorte. Kon-
sekvensene av regnfallet har blitt grundig 
undersøkt og miljømyndighetene har be-
kreftet at det ikke forekom lekkasjer fra 
Alunortes bauksittrestdeponier. Situasjo-
nen har bidratt til et krevende år for Hy-
dro og selskapet har ikke kunnet holde 
fremdriften på mange av selskapets mål 
på mellomlang sikt.

Hydro satser på strategien om å vokse 
og forbedre selskapets virksomhet langs 
hele verdikjeden for aluminium. Samtidig 
har Hydro gjort flere fremskritt innen de 
strategiske områdene Bedre, Større og 
Grønnere. Selskapet har blant annet star-
tet opp teknologipiloten på Karmøy, be-
sluttet å investere 1,4 mrd. kroner i alumi-
niumverket på Husnes og inngått flere 
langsiktige kontrakter for kjøp av kraft fra 
vindkraftprodusenter. Videre er integra-
sjonen av Ekstruderte Løsninger (tidligere 
Sapa) i rute og det er god fremdrift med 

produktkvalifisering ved den nye produk-
sjonslinjen for bildeler i Tyskland. 

I mars 2019 kunngjorde Hydro at Hilde 
Merete Aasheim ville tiltre som konsern-
sjef 8. mai 2019.

Bærekraft og samfunnsansvar
Bærekraft og samfunnsansvar er inte-
grert i Hydros overordnede forretnings-
strategi. 

Hydros resultater innenfor sikkerhet 
svekket seg i 2018. Selskapet hadde en 
dødsulykke i Ungarn i forretningsområ-
det Ekstruderte Løsninger. 

Hydro har etablert et strategisk mål om 
å bidra til god utdanning og kapasitetsbyg-
ging for 500 000 mennesker i lokalsam-
funn og for forretningspartnere fra 2018 til 
2030. I forbindelse med situasjonen i Alu-
norte inngikk Hydro avtaler med myndig-
hetene. Blant annet har selskapet forplik-
tet seg til å investere i sosiale prosjekter og 
kapasitetsbygging gjennom Bærekraftige 
Barcarena-initiativet de neste årene. 

Hydro er i rute mot målet om å bli kli-
manøytral i et livsløpsperspektiv innen 
2020. Selskapet fullførte også en bred 
analyse av klimarisiko og konsekvenser i 
2018.

Økonomisk utvikling
Hydros underliggende EBIT for 2018 var 
9,1 mrd. kroner, en nedgang fra 11,2 mrd. 
kroner året før. Nedgangen reflekterer ef-
fekter fra produksjonsbegrensningene 
ved Alunorte og økte råvarekostnader. 
Dette ble delvis utliknet av en høyere «all-
in» metall- og aluminapris, full konsolide-
ring av Ekstruderte Løsninger og gode re-
sultater i blant annet Energi. Netto gjeld 
var 8,7 mrd. kroner ved utgangen av 2018. 
Hydros styre har foreslått et utbytte på 
1,25 kroner pr. aksje for regnskapsåret 
2018. 

Konsernsjef:  
Svein Richard Brandtzæg

Styre: Dag Mejdell (leder),  
Irene Rummelhoff (nestleder),  
Marianne Wiinholt, Finn Marum  
Jebsen, Thomas Schulz, Liselott  
Kilaas, Svein Kåre Sund*, Arve 
Baade*, Sten Roar Martinsen*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 34,26 %
Selskapets nettside: www.hydro.com

©
 N

orsk H
ydro ASA

Norsk Hydro ASA

http://www.hydro.com


57

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 110 362 124 756
Driftskostnader 88 275 98 017
Brutto driftsresultat (EBITDA) 42 191 48 891
Driftsresultat (EBIT) 22 087 26 739
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet -81 -4 617
Netto finansposter -3 157 -164
Resultat før skatt og minoritet 18 849 21 958
Skattekostnad 6 179 6 854
Minoritetsinteresser 2 711 2 915
Resultat etter skatt og minoritet 14 732 11 982
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 147 008 148 298
Omløpsmidler 44 264 53 468
Sum eiendeler 191 272 201 766
  
Egenkapital 49 446 57 496
Minoritetsinteresser 5 009 4 839
Sum egenkapital 54 455 62 335
Avsetning til forpliktelser 13 435 11 161
Rentebærende gjeld 71 666 74 297
Rentefri gjeld 51 716 53 972
Sum gjeld og forpliktelser 136 817 139 430
Sum egenkapital og gjeld 191 272 201 765
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 36 394 42 046
Investeringsaktiviteter -613 -9 710
Finansieringsaktiviteter -39 487 -33 421
Valutaeffekter -284 -632
Endring betalingsmidler -3 990 -1 717
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 126 121 136 632
Brutto driftsmargin (EBITDA) 38 % 39 %
Driftsmargin (EBIT) 20 % 21 %
Egenkapitalandel 28 % 31 %
Egenkapitalrentabilitet 28 % 22 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 15 % 12 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 18 % 17 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt 246 469 264 106
Pris/bok 5,0 4,6
Sluttkurs 167,50 175,90
Utbytte for regnskapsåret 12 200 12 162
Utbytteandel 83 % 102 %
Gjennomsnittlig  
utbytteandel siste 5 år 139 % 157 %
Utbytte til staten 6 584 6 563
Avkastning inklusiv utbytte siste år 2,8 % 43,6 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 8,8 % 14,9 %
Salgsproveny til staten/sletting aksjer 2 378 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte  20 000   31 000 
Andel ansatte i Norge 0,1626 12,0 %
Statens eierandel årsslutt 53,97 % 53,97 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 43 %

Telenor ASA er en av verdens ledende 
mobiloperatører med nærmere 176 mill. 
mobilabonnementer og om lag 20 000 an-
satte. Selskapet har virksomhet i Norge, 
Sverige, Danmark, Thailand, Malaysia, 
Bangladesh, Pakistan og Myanmar. Te-
lenor ble etablert ved omdanning av Tele-
verket til aksjeselskap i 1994 og børsno-
tert i 2000. Selskapet har hovedkontor på 
Fornebu. 

Målet med statens eierskap i Telenor 
er å opprettholde et kunnskapsbasert og 
høyteknologisk konsern med hovedkon-
torfunksjoner i Norge. Selskapet skal dri-
ves på forretningsmessig grunnlag med 
sikte på å levere konkurransemessig av-
kastning.

Viktige hendelser
Telenor solgte i løpet av 2018 mobilvirk-
somheten i Sentral- og Øst-Europa for 2,8 
milliarder euro. Som følge av salget ble 
det i mars 2018 utbetalt et ekstraordinært 
utbytte på 4,40 kroner pr. aksje.

Telenors datterselskap i Thailand, 
DTAC, sikret seg i løpet av 2018 tilgang på 
nytt spektrum. DTAC har nå en fre-
kvensportefølje som posisjonerer selska-
pet for fremtidig vekst, og som gjør at 
DTAC kan levere datatjenester av høy kva-
litet.

Bærekraft og samfunnsansvar
A Telenors prioritering innenfor bære-

kraftsområdet er å gjennom sin virk-
somhet bidra til mindre ulikhet i sam-
funnet, jf. FNs bærekraftsmål nummer 
10, og å bidra til høyere standarder i 
forsyningskjeden. 

A I 2018 fortsatte Telenor arbeidet for å 
redusere ulikheter i samfunnet ved å 
forbedre tilgangen til tjenester ved å 
bruke digitale tjenester og oppkob-
lingsmuligheter på nyskapende måter 
og ved å heve arbeidsstandarden for 
ansatte og i hele forsyningskjeden.

A Telenor gjennomførte totalt mer enn 
3500 inspeksjoner av bærekraft i forsy-
ningskjeden i 2018. 

A Som følge av at EUs personvernforord-
ning (GDPR) trådte i kraft i mai 2018, 
har Telenor lagt mye arbeid i å styrke 
de interne prosessene for håndtering 
av personopplysninger. 

Økonomisk utvikling 
Driftsinntektene i 2018 for Telenor-kon-
sernet ble 110,4 mrd. kroner, 1,5 pst. la-
vere enn rapporterte inntekter i 2017. 
Den organiske inntektsreduksjonen var 
0,6 pst. som følge av lavere salg av mobil-
telefoner, mindre kundebase på eldre 
produkter og reduserte samtrafikkinntek-
ter, som delvis ble oppveid av vekst innen-
for mobile trafikk- og abonnementsinn-
tekter, samt flere kunder på høyhastig-
hets internettprodukter.

Driftskostnadene ble i 2018 redusert 
med 1,7 mrd. kroner til 38,8 mrd. kroner.
Justert for valutaeffekter falt driftskostna-
dene med 3 pst. De største kostnadsre-
duksjonene fant sted i Thailand, i de skan-
dinaviske selskapene og innenfor kon-
sernfunksjonene.

Organisk EBITDA økte med 3 pst. med 
størst bidrag fra Pakistan, Bangladesh, 
Danmark og Andre enheter. EBITDA falt 
2,6 mrd. kroner til 42,2 mrd. kroner på 
grunn av effekter fra et forlik i Thailand, 
nedbemanning i Telenor Norge, Malaysia, 
Bangladesh og konsernfunksjoner, som 
sammen med tap ved avhending i Te-
lenor Norge og Telenor Sverige mer enn 
utlignet høyere EBITDA før andre inntek-
ter og kostnader.

Resultat etter skatt til aksjonærer i Te-
lenor i 2018 ble 14,7 mrd. kroner, en øk-
ning på 2,7 mrd. kroner sammenlignet 
med forrige år. Tallene er positivt påvirket 
av gevinst fra delvis salg av Telenor Micro-
finance Bank på 1,8 mrd. kroner og salg 
av eiendeler i Sentral- og Øst-Europa på 
1,7 mrd. kroner.

Totalt ga Telenor-aksjen en avkastning 
på 3 prosent i 2018. Referanseindeksen 
STOXX Europe 600 Telecommunications 
Index Gross Return gikk ned med én pro-
sent.

Konsernsjef: Sigve Brekke

Styre: Gunn Wærsted (leder), Jørgen Kildahl 
(nestleder), Sally Margaret Davis, Rene  
Obermann, Grethe Viksaas, Jon Erik  
Reinhardsen, Jacob Aqraou, Sabah Qayyum*, 
Roger Rønning*, Harald Stavn* (* valgt av  
de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 53,97 %
Selskapets nettside: www.telenor.com
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 106 581 93 812
Driftskostnader 103 334 90 036
Brutto driftsresultat (EBITDA) 11 090 11 120
Driftsresultat (EBIT) 3 247 3 777
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 677 245
Netto finansposter -2 824 782
Resultat før skatt og minoritet 1 100 4 803
Skattekostnad -28 815
Resultat fra avhendet virksomhet 0 
Minoritetsinteresser -152 41
Resultat etter skatt og minoritet 1 280 3 948
  
Balanse 2018 2017
Anleggsmidler 98 326 90 078
Omløpsmidler 46 134 39 168
Sum eiendeler 144 460 129 246
  
Egenkapital 75 306 75 540
Minoritetsinteresser 1 969 2 290
Sum egenkapital 77 275 77 831
Avsetning til forpliktelser 12 640 11 266
Rentebærende gjeld 34 667 23 841
Rentefri gjeld 19 877 16 309
Sum gjeld og forpliktelser 67 184 51 416
Sum egenkapital og gjeld 144 460 129 246
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 5 982 6 478
Investeringsaktiviteter -16 206 -11 105
Finansieringsaktiviteter 7 198 5 379
Valutaeffekter 31 -47
Endring betalingsmidler -2 995 705
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 111 942 101 672
Brutto driftsmargin (EBITDA) 10 % 12 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 4 %
Egenkapitalandel 53 % 60 %
Egenkapitalrentabilitet 2 % 5 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 8 % 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 4 % 5 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Markedsverdi ved årsslutt 90 945 102 921
Pris/bok 1,2 1,4
Sluttkurs 333,5 377
Utbytte for regnskapsåret 1 771 1 776
Utbytteandel 138 % 45 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 51 % 47 %
Utbytte til staten 641 643
Avkastning inklusiv utbytte siste år -9,8 % 14,4 %
Gjennomsnittlig avkastning siste 5 år 8,7 % 11,0 %
Salgsproveny til staten/ 
sletting av aksjer  0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 16 757 15 527
Andel ansatte i Norge 8 % 9 %
Statens eierandel årsslutt 36,21 % 36,21 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Yara International ASA (Yara) er et in te-
grert plan te næ rings sel skap med en vok-
sen de por te føl je av nit ro gen ba ser te kje-
mi ka li er til in du stri ell bruk. Yara ble 
grunn lagt i 1905 og har ca. 17 000 an sat-
te og drift i over 60 land. Sel ska pet har 32 
pro duk sjons en he ter, hvor av to nors ke i 
Glom fjord og på Her øya. Yara er no tert 
på Oslo Børs og har ho ved kon tor i Oslo. 
Må let med sta tens ei er skap i Yara er å 
opp rett hol de et kunn skaps ba sert og 
høy tek no lo gisk in du stri kon sern med ho-
ved kon tor i Norge. Sel ska pet skal dri ves 
på for ret nings mes sig grunn lag og med 
sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig av-
kast ning.

Vik ti ge hen del ser
I ja nu ar slutt før te Yara opp kjø pet av Tata 
Chemicals urea-virk som het i In dia. Opp-
kjø pet av Vale Cubatão Fertilizantes kom-
plek set i Bra sil ble slutt ført i mai. Fle re 
eks pan sjons pro sjek ter ble vi de re ut vik let 
el ler av slut tet i 2018. I til legg har sel ska pet 
igang satt et for bed rings pro gram for å 
øke pro duk ti vi te ten i ek si ste ren de an legg. 
I 2018 de fi ner te Yara stra te gi en sin som 
frem ti dens crop nut ri ti on sel skap. Et ter 
en pe ri ode med be ty de li ge in ves te rin ger 
vil ho ved fo ku set være på god drift, in no-
va sjon og å ska pe ska ler ba re mar keds løs-
nin ger. Drifts mo del len er til pas set og for-
enk let i sam svar med stra te gi en.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Yara har som med lem av FNs Glo bal Com-
pact for plik tet seg til å føl ge or ga ni sa sjo-
nens prin sip per for men nes ke ret tig he ter, 
mil jø, ar beids ta ker ret tig he ter og anti-kor-
rup sjon. Vi de re føl ger Yara OECDs ret-
nings lin jer for mul ti na sjo na le sel ska per og 
an ti kor rup sjons kon ven sjon, og sel ska pet 
støt ter FNs Sustainable De ve lop ment Go-
als. 

Yara skal ska pe ver di er for både ak sjo-
næ rer, kun der, an sat te og for res ten av 
sam fun net, og i 2018: 

A In te grer te Yara bæ re kraft og sam-
funns an svar i sel skaps stra te gi en. Mål-
set tin ger pub li se res i 2019. 

A Iverk sat te end rin ger som føl ge av stra-
te gi pro ses sen, bl.a. nye for ret nings en-
he ter in nen sir ku lær øko no mi og de-
karbonisering. 

A Trap pet opp ar bei det for ef fek ti vi tets-
øk ning in nen kon sum av gjød sel og 
vann i jord bru ket gjen nom ut prø ving 
av di gi ta le verk tøy. 

A Bi dro med sty re le der rol len i ut vik lings-
en ga sje men tet Farm to Mar ket al li an ce.

A Fort sat te den lang sik ti ge pri ori te ring 
av com pli ance-ar bei det.

A Økte an de len kvin ner blant le den de 
an sat te og gjen nom gikk en li ke lønns-
ana ly se med til hø ren de til tak.

A Re du ser te ska de fre kven sen fra 1,8 i 
2017 til 1,4 i 2018.

Øko no misk ut vik ling
Yaras kon tant av kast ning på brut to in ves-
tert ka pi tal (CROGI) var på 7,3 pst. for 
2018, opp fra 7,0 pst. i 2017, og la ve re enn 
må let på mi ni mum 10 pst. over for ret-
nings syk lu sen. Mar gi ne ne var bedre enn i 
2017 ho ved sa ke lig på grunn av høy ere 
opp gra de rings mar gin fra gass til stan dard 
nit ro gen pro duk ter, samt høy ere opp gra-
de rings mar gi ner for fos fat. Yaras glo ba le 
gjød sel le ve ran ser end te på 28,5 mil li o ner 
tonn, opp 4 pst. fra 2017. Øk nin gen re flek-
te rer pri mært Yaras opp kjøp i In dia og 
Bra sil. Yaras net to re sul tat et ter mi no ri-
tets in ter es ser var 159 mil l. US dol lar (1 280 
mil l. kro ner), ned fra 3 948 mil l. kro ner. 
Ned gan gen re flek te rer i ho ved sak trans-
ak sjons tap på va lu ta i til legg til in ves te rin-
ge ne som ge ne rer te høy ere av skriv nin ger, 
men be skje den inn tje ning. Yara opp rett-
holdt en sterk fi nan si ell po si sjon i 2018, 
selv om gjelds gra den steg fra 0,25 til 0,43. 
Sty ret fore slår et ut byt te på 6,50 kro ner 
pr. ak sje, det sam me som i 2017. Det te til-
sva rer en sam let ut be ta ling til ak sjo næ re-
ne på 1 773 mill. kro ner.

Konsernsjef:  
Svein Tore Holsether

Styre: Geir Petter Isaksen (leder),  
Maria Moræus Hanssen (nest- 
leder), Trond Berger, Hilde  
Bakken, John Gabriel Thuestad, 
Geir Olav Sundbø*, Rune  
Bratteberg*, Kjersti Aass*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 36,21 %
Selskapets nettside: www.yara.com
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I denne kategorien inngår selskaper der staten har  
forretningsmessige mål med eierskapet og hvor det er 
andre samfunnsmessige begrunnelser for statlig eierskap 
enn norsk forankring av hovedkontor. Staten har forventninger 
til resultat og avkastning ut fra selskapenes risikoprofil.  
Selskapene opererer i markeder med andre kommer- 
sielle aktører.

KATEGORI 3 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 1 539 1 664
Driftskostnader 83 69
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 456 1 595
Driftsresultat (EBIT) 1 456 1 595
Netto finansposter -6 0
Resultat før skatt og minoritet 1 451 1 595
Skattekostnad 21 18
Minoritetsinteresser  
Resultat etter skatt og minoritet 1 430 1 577
  
Balanse 2018 2017
Anleggsmidler 7 803 7 857
Omløpsmidler 1 481 344
Sum eiendeler 9 284 8 201
  
Egenkapital 9 188 8 109
Avsetning til forpliktelser  0
Rentebærende gjeld  33
Rentefri gjeld 95 60
Sum gjeld og forpliktelser 95 92
Sum egenkapital og gjeld 9 284 8 201
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1 708 60
Investeringsaktiviteter -5 95
Finansieringsaktiviteter -350 -800
Endring betalingsmidler 1 353 -645
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 9 188 8 141
Brutto driftsmargin (EBITDA) 95 % 96 %
Driftsmargin (EBIT) 95 % 96 %
Egenkapitalandel 99 % 99 %
Egenkapitalrentabilitet 17 % 20 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 11 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 17 % 21 %
  
Utbytte  2018 2017
Utbytte for regnskapsåret  1 500  350
Utbytteandel 105 % 22 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 84 % 55 %
Utbytte til staten 1 500 350
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 24 20
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 60 %

Ar gen tum Fonds in ves te rin ger AS ble 
etab lert i 2001. Selskapet forvalter statens 
investeringer i aktive eierfond (private 
equity) med mål om konkurransedyktig 
avkastning. Argentum skal bidra til et mer 
velfungerende kapitalmarked for unoter-
te selskaper og til en videreutvikling av 
private equity-bransjen. 

Selskapet har utviklet seg til et spesiali-
sert kapitalforvaltningsforetak rettet mot 
aktive eierfond i Norge, Nord-Europa og 
internasjonalt. Investeringsmodellen er 
basert på fond-i-fond-prinsippet hvor sel-
skapet kommiterer kapital til private 
fondsaktører som i hovedsak reiser kapi-
tal i de internasjonale kapitalmarkedene. 
Investeringene fordeler seg på oppkjøps-
fond (buyout) og venturefond. Selskapet 
var pr. 31. desember 2018 investert i 138 
fond som igjen eide 771 selskaper. Selska-
pet har hovedkontor i Bergen. 

Argentum Asset Management er kon-
sernets forvaltningsselskap. Selskapets 
kjernekompetanse er evaluering og selek-
sjon av aktive eierfond og fondsforvalte-
re. Investeringene skjer gjennom investe-
ringer i nyetablerte fond (primary), gjen-
nom kjøp av andeler i eksisterende fond 
(secondary) eller gjennom saminvesterin-
ger med fondsforvalterne (ko-investerin-
ger). Argentum Asset Management forval-
ter også kapital for profesjonelle investo-
rer som pensjonskasser, stiftelser og for-
muende. Argentum Asset Management 
har kommitert netto 14,2 mrd. kroner til 
aktive eierfond. 

Viktige hendelser
Argentum Fondsinvesteringer kommit-
terte til sammen 1 420 mill. kroner i nye 
investeringer i 2018. Argentum Asset Ma-
nagement opprettet et nytt fond, Argen-
tum 2018, i sin årlige fond-i-fond-serie 
hvor selskapet tilbyr profesjonelle inves-
torer utvalgte aktive eierfond i Nord-Euro-
pa det aktuelle året. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Vurdering av samfunnsansvar er en viktig 
del av alle investeringsbeslutninger i Ar-
gentum og i oppfølgingen av selskapets 
forvaltere. Argentum har jevnlig dialog 
med forvaltere og andre interessenter for 
å bidra til å utvikle gode prosesser og ruti-
ner knyttet til arbeidet med samfunnsan-
svar. Argentum er medlem av FNs Global 
Compact og rapporterer årlig til organisa-
sjonen. Selskapet er også et aktivt med-
lem av Norsif, en uavhengig forening for 
investorer med interesse for ansvarlig og 
bærekraftig forvaltning. Argentum støtter 
Women’s Empowerment Principles, et ini-
tiativ for å promotere likestilling i regi av 
FN. I tillegg publiserer Argentum årlig en 
egen samfunnsansvarsrapport som inne-
holder en oversikt over utviklingen på 
området i selskapets portefølje av fond. I 
2019 utførte analysebyrået Menon Econ-
omics en undersøkelse på oppdrag fra 
Argentum. Denne undersøkelsen viser at 
de norske bedriftene eid av fond som Ar-
gentum har investert i sysselsatte 61 000 
personer i 2017, mens de sysselsatte 
13 000 i 2002. Dette tilsvarer en årlig gjen-
nomsnittlig vekst i antall sysselsatte på 11 
pst., som er over veksten i norsk økonomi 
for øvrig. 

Økonomisk utvikling
Argentum leverte et resultat fra PE-inves-
teringene på 1 531 mill. kroner i 2018, 
hvorav realiserte gevinster var 2 030 mill. 
kroner. Realiseringene i Argentums por-
tefølje var rekordhøy i 2018. Markedsver-
dien av investeringsporteføljen i aktive ei-
erfond var 7 572 mill. kroner ved utgan-
gen av 2018, mens tilsvarende verdi ved 
utgangen av 2017 var 7 643 mill. kroner. 
Netto avkastning (etter alle kostnader) på 
selskapets investeringsportefølje er 13,8 
pst. årlig målt fra oppstarten i 2001 til ut-
gangen av 2018.

Administrerende direktør:  
Joachim Høegh-Krohn

Styre: Jon Hindar (leder), Susanne 
Munch Thore (nestleder), Kjell Martin 
Grimeland, Rikke Reinemo, Tina 
Steinsvik Sund og Christian Berg 

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.argentum.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Renteinntekter 492 640
Rentekostnader 359 449
Netto renteinntekter 133 191
Andre netto driftsinntekter 51 -415
Driftskostnader 89 114
Driftsresultat 95 -338
Skattekostnad 24 -84
Resultat etter skatt 71 -254
  
Balanse 2018 2017
Utlån  8 636 12 185
Andre eiendeler 10 589 10 213
Sum eiendeler 19 225 22 398
  
Sum gjeld 12 803 15 595
Sum egenkapital 6 422 6 803
Sum egenkapital og gjeld 19 225 22 398
  
  
Nøkkeltall 2018 2017
Kjernekapitaldekning 114 % 94 %
Tapsprosent utlån 0 % 0 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % -4 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år -11 % -18 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 25 27
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 15 % 15 %
Andel kvinner i styret, totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Ek sport fi nans ASA ble etab lert i 1962 og 
er lo ka li sert i Oslo. Sel ska pet for val ter en 
por te føl je med ut lån til norsk eks port næ-
ring, uten lands ke kjø pe re av nors ke ka pi-
tal va rer og til kom mu nal sek tor i Norge. 
Nes ten alle lå ne ne er ga ran tert av Ga ran-
ti in sti tut tet for eks port kre ditt (GIEK) og/
el ler ban ker. Sel ska pet for val ter også en 
por te føl je med in ter na sjo na le ver di pa pi-
rer. Virk som he ten er fi nan si ert gjen nom 
ob li ga sjo ner ut stedt i in ter na sjo na le ka pi-
tal mar ke der. Ved ut gan gen av 2018 had-
de sel ska pet 25 an sat te og var eid av 22 
for ret nings- og spa re ban ker samt sta ten 
ved Næ rings- og fis ke ri de par te men tet. 
Sta ten er ver vet sin ei er an del på 15 pst. 
gjen nom en ret tet emi sjon i 2001. Ek-
sport fi nans har ho ved kon tor i Oslo.

Må let med sta tens ei er skap i Ek sport fi-
nans er som ak sje ei er å bi dra til at sel ska-
pet på best mu lig måte kan for val te ek si-
ste ren de por te føl je av ei en de ler, gjeld og 
for plik tel ser i sam svar med inn gåt te av ta-
ler.

Vik ti ge hen del ser
I 2018 fort sat te Ek sport fi nans å for val te 
sine ek si ste ren de ei en dels- og gjelds por-
te føl jer i sam svar med inn gåt te av ta ler, 
men uten å inn vil ge nye lån. Den ne stra-
te gi en ble etab lert i 2012, i for bin del se 
med at Eks port kre ditt Norge over tok an-
sva ret for å yte nye stat lig støt te de eks-
port kre dit ter. Som for ven tet ble Ek sport-
fi nans' ba lan se re du sert i lø pet av året. 
Drif ten var sta bil og so li di te ten og lik vi di-

te ten god. For å til pas se ka pi tal struk tu ren 
be tal te Ek sport fi nans i 2018 ut 500 mill. 
kro ner av sel ska pets egen ka pi tal til ak sjo-
næ re ne. Sta ten, som har en ei er an del på 
15 pst., fikk ut be talt 75 mill. kro ner. 

Bæ re kraft og sam funns an svar 
Sty ret i Ek sport fi nans ved tok i 2018 opp-
da ter te ret nings lin jer for sam funns an-
svar. «Ek sport fi nans’ So cial Re spon si bil i ty 
Po li cy» om fat ter etis ke ret nings lin jer, vars-
lings ru ti ner og ret nings lin jer for HMS (hel-
se, mil jø og sik ker het) samt ret nings lin jer 
for an ti kor rup sjon, til tak mot hvit vas king 
og mil jø mes si ge og so si a le krav til pro sjek-
ter hvor Ek sport fi nans har bi dratt med fi-
nan si e ring. Ret nings lin je ne er of fent lig til-
gjen ge lig på sel ska pets nett si de. Ek sport fi-
nans over vå ket sine por te føl jer i sam svar 
med ret nings lin je ne og i sam ar beid med 
GIEK og and re ga ran tis ter gjen nom året.

Øko no misk ut vik ling
Net to ren te inn tek ter var 133 mill. kro ner i 
2018, ned fra 191 mill. kro ner i 2017. Ned-
gan gen er som for ven tet og skyl des i ho-
ved sak la ve re ut låns mas se. Ute stå en de 
lån var 9 mrd. kro ner ved ut gan gen av 
2018, ned fra 12 mrd. kro ner ved ut gan-
gen av 2017. Års re sul ta tet var på 71 mill. 
kro ner. Ved ut gan gen av 2018 had de Ek-
sport fi nans sam le de ei en de ler på 19 mrd. 
kro ner, gjeld og for plik tel ser på 13 mrd. 
kro ner og egen ka pi tal på 6 mrd. kro ner. 
Ka pi tal dek nin gen var på 114 pst. Det ut-
be ta les ikke ut byt te for 2018. 

Administrerende direktør:  
Geir Ove Olsen

Styre: Sigurd Carlsen (leder),  
Toril Eidesvik (nestleder), Bjørn Berg, 
Marianne Bergmann Røren, Thomas 
Falck, Ole Anders Næss* (* valgt av  
de ansatte)   

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 15 %
Selskapets nettside: www.eksportfinans.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 29,4 25,5
Driftskostnader 28,3 24,3
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1,4 1,3
Driftsresultat (EBIT) 1,1 1,2
Netto finansposter 0,0 0,0
Resultat før skatt 1,1 1,2
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 1,1 1,2
  
Balanse 2018 2017
Anleggsmidler 3,9 3,9
Omløpsmidler 8,4 11,7
Sum eiendeler 12,3 15,6
  
Egenkapital 5,5 8,8
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 6,8 6,8
Sum gjeld og forpliktelser 6,8 6,8
Sum egenkapital og gjeld 12,3 15,6
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 5,5 8,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 5 %
Egenkapitalandel 45 % 56 %
Egenkapitalrentabilitet 16 % 14 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 14 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 16 % 14 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0,9 4,7
Utbytteandel 80 % 388 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 262 % 275 %
Utbytte til staten 0,9 4,7
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 22 20
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 33 %

Elec tro nic Chart Centre AS (ECC) skal bi-
dra til økt sik ker het til sjøs, på land og i 
luf ten bl.a. gjen nom ut vik ling og drift av 
elek tro nis ke sjø kart. Sel ska pet ble etab-
lert ved uskilling fra Sta tens kart verk i 
1999. ECC har ho ved kon tor i Stavanger og 
har 22 an sat te.

Sel ska pets ak ti vi te ter er kon sen trert 
rundt le ve ring av tje nes ter slik at Norge 
opp fyl ler sine for plik tel ser i hen hold til in-
ter na sjo na le og na sjo na le stra te gi er om 
sik ker het til sjøs. Det te skjer gjen nom å 
drive en da ta ba se for PRIMAR, et ko or di-
ne rings sen ter for of fi si el le elek tro nis ke 
na vi ga sjons kart der man ge land del tar. 
ECC sø ker vi de re å imø te kom me krav fra 
nye bruks om rå der og ny tek no lo gi for ak-
tø rer på sjø, land og i luf ten.

Må let med sta tens ei er skap i ECC er å 
bi dra til opp fyl lel se av Norges for plik tel ser 
i hen hold til in ter na sjo na le kon ven sjo ner 
om sik ker het til sjøs samt dekke sam fun-
nets be hov for økt sjø sik ker het gjen nom å 
for val te og til gjen ge lig gjø re au to ri ser te 
elek tro nis ke sjø kart eiet av sjø kart ver ke-
ne. Sel ska pet skal dri ves på for ret nings-
mes sig grunn lag og med sik te på å le ve re 
kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
ECC ble i 2018 valgt for å ut vik le en ny løs-
ning in nen for kart stan dar den S-101 for 
med lems lan de ne i PRIMAR. Det skal for-
be re de PRIMAR på en frem ti dig inn fø ring 
av den nye stan dar den for elek tro nis ke 
sjø kart. Pro sjek tet skal vare i fem år.

I 2018 star tet ECC, sam men med PRI-
MAR, Tele dyne CARIS og den ka na dis ke 
hyd ro gra fis ke or ga ni sa sjo nen ut vik ling av 
en dis tri bu sjons løs ning for kart stan dar-
den S-102. Det te pro sjek tet full fø res i 2019.

Fra 2017 og inn i 2019 fikk ECC sam men 
med Kongs berg Digital støt te fra Norges 
forsk nings råd til å ut vik le et de mon stra-
sjons pro dukt for kart løs nin ger ba sert på nye 
kart stan dar der. Det ble gjen nom før fire vel-
lyk ke de ope ra sjo nel le tes ter med Kyst ver-
ket, Kart ver ket og Forsvaret. ECC er i 2019 
blitt til delt ny støt te fra Norges Forsk nings-
råd over tre år for å ta pro sjek tet vi de re.

I 2017 lan ser te ECC den før s te ver sjo-
nen av den mo bi le ap pli ka sjo nen LZ-
North (Lan ding Zone North) og gjor de 

den til gjen ge lig for fle re be red skaps en he-
ter i Norge. I 2018 vi de re ut vik let ECC løs-
nin gen på opp drag fra Luft am bu lan se tje-
nes ten. Fle re av funk sjo na li te te ne som er 
ut vik let gjen nom det te opp dra get er gjen-
brukt og er nå en del av ap pen NaVida 
som ECC har i App sto re og Google Play.

ECC for set ter å ut vik le en rek ke and re 
kart re la ter te løs nin ger for bl.a. ENI RO i 
Norge og Sve ri ge, den nors ke los tje nes-
ten og hav ne myn dig he ter in ter na sjo nalt.

ECC inn gikk en av ta le om å ut vik le et 
geo gra fisk in for ma sjons sy stem for eSmart 
Systems løs nin ger. Den før s te ble satt i 
drift i ja nu ar 2019.

Bæ re kraft og sam funns an svar
ECC eva lu e rer og pri ori te rer ut vik lings ak ti-
vi te ter, sam ar beid og for ret nings ru ti ner, 
og har sterk be visst het rundt bæ re kraft og 
an svar lig virk som het. Sel ska pets ak ti vi te ter 
bi drar bl.a. til økt sik ker het til sjøs og ved 
red nings- og am bu lan se opp drag i luf ten.

ECCs ho ved kun de er Kart ver ket, men i 
lys av sel ska pets mål om å få fle re pri va te 
kun der, øker be ho vet for be visst het om 
og gode ru ti ner for bak grunnssjekk av 
kun der og un der le ve ran dø rer.

ECC har en eks tern vars lings tje nes te, 
der an sat te kan mel de fra ano nymt om 
even tu el le uhel di ge for hold i sel ska pet.

ECC ble i 2018 ser ti fi sert i hen hold til 
den nye ISO 9001-2015-stan dar den. 

Sel ska pet er opp tatt av å be gren se mil-
jø på virk ning fra egen virk som het.

Øko no misk ut vik ling
Drifts inn tek te ne økte fra 25,5 mill. kro ner i 
2017 til 29,4 mill. kro ner i 2018, ho ved sa ke-
lig på grunn av økt ak ti vi tet in nen for kjer ne-
virk som he ten, ut vik ling og drift av den elek-
tro nis ke sjø kart da ta ba sen for PRIMAR. Re-
sul tat et ter skatt ble 1,1 mill. kro ner, ned fra 
1,2 mill. kroner året før. ECC fikk en drifts-
mar gin på 4 pst. Sel ska pet be ta ler 0,9 mill. 
kro ner i ut byt te for 2018.

ECC vil in ves te re for frem ti dig vekst og 
sat sing på nye for ret nings mu lig he ter. In-
ter na sjo na le kon ven sjo ner og stra te gi er 
som på leg ger økt bruk av ECCs pro duk ter 
og tje nes ter leg ger grunn lag for frem ti dig 
drift, sam ti dig som ek si ste ren de in ves te-
rin ger for ven tes å gi ut tel ling.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017d
Premieinntekter for egen regning 52,3 47,8
Andre forsikringsrelaterte inntekter 5,3 4,7
Erstatningskostnader for egen regning -31,0 -26,4
Forsikringsrelaterte drifts- 
kostnader for egen regning -38,6 -35,6
Resultat av teknisk regnskap  
for skadeforsikring -12,0 -9,4
Netto inntekter fra investeringer -2,0 4,0
Andre inntekter 0,4 0,4
Resultat av ikke-teknisk regnskap -1,6 4,4
Resultat av ordinær virksomhet -13,7 -5,1
Skattekostnad 3,4 1,2
Resultat før andre resultatkomponenter -10,3 -3,9
Aktuarielle gevinster/tap på  
ytelsesbaserte pensjonsordninger -4,7 -2,1
Skatt på aktuarielle gevinster/tap 1,2 0,5
Resultat etter skatt -13,8 -5,4
  
Balanse  2018 2017
Sum eiendeler 423 471
  
Sum forpliktelser 197 232
Sum egenkapital 225 239
Sum egenkapital og forpliktelser 423 471
  
  
Nøkkeltall 2018 2017
Egenkapitalandel 53 % 51 %
Solvenskapitaldekning 258 % 292 %
Kostnadsprosent 74 % 74 %
Skadeprosent 59 % 55 %
Kombinertprosent (combined ratio) 133 % 130 %
Egenkapitalrentabilitet -6,0 % -2,2 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 3 år -2,3 % 3,1 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 0 % 0 %
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 35 34
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %d

GIEK Kre ditt for sik ring AS skal frem me 
norsk næ rings liv med sær lig vekt på små 
og mel lom sto re be drif ter som har salg i 
og/el ler uten for Norge. GIEK Kre ditt for sik-
ring er det enes te nors ke kre ditt for sik-
rings sel ska pet. GIEK Kre ditt for sik ring sin 
his to rie går til ba ke til 1922. Virk som he ten 
var frem til 2001 en del av Ga ran ti in sti tut-
tet for eks port kre ditt (GIEK) og ble da skilt 
ut som et eget ak sje sel skap. Sta tens ei er-
skap var frem til ut gan gen av 2014 for val-
tet av GIEK. For valt nin gen av sta tens ei er-
skap ble over ført til Næ rings- og fis ke ri - 
de par te men tet 1. ja nu ar 2015. I dag er 
GIEK Kre ditt for sik ring en vik tig sam ar-
beids part ner for norsk sjø mat næ ring og 
for små, mel lom sto re og sto re be drif ter i 
and re næ rin ger. GIEK Kre ditt for sik ring for-
sik rer be drif te nes kun de ford rin ger. GIEK 
Kre ditt for sik ring har ho ved kon tor i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i GIEK Kre-
ditt for sik ring er å bi dra til å frem me et 
godt og for svar lig til bud av kre ditt for sik-
ring til små og mel lom sto re be drif ter. Sel-
ska pet skal dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag og med sik te på å le ve re kon kur-
ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Som en del av pro dukt ut vik lin gen har 
GIEK Kre ditt for sik ring ut vi det sam ar bei-
det med fi nans in sti tu sjo ner. Pro duk te ne 
bru kes nå i sta dig stør re grad som vir ke-
mid del for å gi fi nans in sti tu sjo ne nes kun-
der økt til gang til fi nan si e ring. 

Ho ved fo ku set har i 2018 vært å ut vik le 
gode bru ker gren se snitt og løs nin ger for 
sel ska pets sam ar beids part ne re. Økt au-
to ma ti se ring og ef fek ti vi se ring fri gjør 
også mer tid til kun de ne. 

Gjen nom mar keds fø ring og sam ar beid 
med fi nans in sti tu sjo ner, In no va sjon Nor-
ge, GIEK og Eks port kre ditt når GIEK Kre-
ditt for sik ring ut til nye kun de grup per, her-
un der også små og mel lom sto re be drif ter. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ar bei det med sam funns an svar er en in te-
grert del av sel ska pets virk som het og 
stra te gi. Ho ved vek ten av ar bei det er ret-
tet mot til tak for å re du se re sann syn lig - 
he ten for hvit vas king og kor rup sjon. GIEK 
Kre ditt for sik rings fore byg gen de ar beid 
be står i at det stil les krav til kun de ne om 
åpen het og do ku men ta sjon. I til legg har 
sel ska pet av ta le vil kår som fast slår at for-
sik rings an sva ret bort fal ler ved brudd på 
straf fe lo vens be stem mel ser om ter ror fi-
nan sie ring, he le ri, hvit vas king og kor rup-
sjon. Le ve ran dø rer påkreves å etab le re 
til tak for å unn gå at fi nan si el le trans ak sjo-
ner be nyt tes til hvit vas king, he le ri el ler 
ter ror fi nan sie ring.

GIEK Kre ditt for sik ring for uren ser ikke 
det ytre mil jø et ut over ef fek te ne av nor-
mal kon tor drift og rei se ak ti vi tet. Sel ska-
pet ar bei der be visst for å re du se re pa pir-
for bru ket og rei se ak ti vi te ten.

Øko no misk ut vik ling
GIEK Kre ditt for sik ring opp nåd de en øk-
ning i for sik ret vo lum på ca. 18,6 pro sent i 
2018 sam men lig net med fore gå en de år. 
Vo lum veks ten er ho ved år sa ken til at sel-
ska pets brut to pre mie inn tek ter økte fra 
86,5 mill. kro ner i 2017 til 92,2 mill. kro ner 
i 2018. Kon kur ran sen i kre ditt for sik rings-
mar ke det med høyt pris press har ført til 
at veks ten i sel ska pets pre mie inn tek ter er 
la ve re enn veks ten i for sik ret vo lum. Års-
re sul ta tet ble -13,8 mill. kro ner i 2018. En 
svak av kast ning på in ves te rings por te føl-
jen og økte pen sjons for plik tel ser er ho-
ved for kla rin gen på re sul tat ned gan gen fra 
2017 til 2018. Sel ska pet be ta ler ikke ut byt-
te for 2018. GIEK Kre ditt for sik ring for ven-
ter at kon kur ran se in ten si te ten i det nors-
ke kre ditt for sik rings mar ke det vil være 
høy også i 2019.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter -159 74
Driftskostnader 47 46
Driftsresultat  -206 28
Netto finansposter 8 12
Resultat før skatt  -198 40
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt  -198 40
  
Balanse 2018 2017
Langsiktige eiendeler 2 226 2 319
Kortsiktige eiendeler 469 624
Sum eiendeler 2 695 2 943
  
Egenkapital 2 678 2 927
Avsetning til forpliktelser 8 9
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 9 7
Sum gjeld og forpliktelser 17 16
Sum egenkapital og gjeld 2 695 2 943
  
Nøkkeltall 2018 2017
Egenkapitalandel 99 % 99 %
Egenkapitalrentabilitet -7 % 1 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 0 % 1 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0 50
Utbytteandel 0 % 125 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 25 % 25 %
Utbytte til staten 0 50
Kapitalinnskudd fra staten 0 250
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 18 19
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

In ves ti nor AS skal in ves te re i in ter na sjo-
nalt orien ter te kon kur ran se dyk ti ge sel ska-
per, pri mært i kom mer sia li se rings fa sen. I 
til legg til in ves te rin ger i den ne fa sen, kan 
sel ska pet in ves te re i sel ska per i eks pan-
sjons fa sen. In ves ti nor ut ø ver ak tivt, kom-
pe tent ei er skap. Virk som he ten dri ves på 
kom mer si el le vil kår i hen hold til mar keds-
in ves tor prin sip pet i EØS-av ta len og skal gi 
lang sik tig god av kast ning med god ri si ko-
spred ning. In ves ti nor sel ger seg ut av por-
te føl je sel ska pe ne når and re ei e re er bed-
re eg net til å ut vik le dem vi de re. Investi-
nors vi sjon er sam men med grün de re, 
en tre pre nø rer og and re in ves to rer å gjø re 
lo ven de sel ska per ver dens le den de.

Må let med sta tens ei er skap i In ves ti-
nor er å bi dra til ver di ska ping i norsk næ-
rings liv gjen nom in ves te rin ger i ny etab le-
rin ger, sel ska per i tid lig vekst fa se og i 
noen grad sel ska per i eks pan sjons fa sen.  
I til legg skal sta tens ei er skap bi dra til at 
det byg ges opp er fa ring og kom pe tan se 
på ei er skap og ut vik ling av sel ska per i tid-
li ge fa ser. Sel ska pet skal dri ves på for ret-
nings mes sig grunn lag og med sik te på å 
le ve re kon kur ran se mes sig av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
I 2018 in ves ter te In ves ti nor i 13 nye por te-
føl je sel ska per og gjen nom før te 42 opp føl-
gings in ves te rin ger i ek si ste ren de por te føl-
je sel ska per. To talt ble por te føl je sel ska pe-
ne til ført rundt 1 670 mill. kro ner i ny ka pi-
tal, hvor av 336 mill. kro ner fra In ves ti nor. 
In ves te rings por te føl jen økte fra 46 til 58 
sel ska per. In ves ti nor rea li ser te sin ak sje-
post i Al pin co AS, med en rea li sert ge vinst 
på 115 mill. kro ner. I 2018 gjen nom før te 
In ves ti nor børs no te rin ger av yt ter li ge re to 
por te føl je sel ska per, Calliditas Therapeu-

tics AB og po Light ASA, på hen holds vis 
Nas daq Stock holm og Oslo Børs. Vi de re 
etab ler te In ves ti nor sel ska pet Shelter-
wood AS sam men med Norsk Skog ka pi tal, 
Nors ke Skog, Bor re gaard og Skog brand. 
Shelterwood skal in ves te re i sel ska per in-
nen skog re la tert sek tor.

Bæ re kraft og samfunnsansvar
In ves ti nor er en an svar lig in ves tor som bi-
drar til bæ re kraf tig ver di ska ping ved å in-
te gre re mil jø, sam funns mes si ge for hold 
og sel skaps sty ring (ESG-te ma er) i alle in-
ves te rin ger. ESG-te ma er er inn ar bei det i 
Investinors in ves te rings ana ly ser, be slut-
nings pro ses ser og i den ak ti ve ei er skaps-
ut øv el sen. Sel ska pet har også slut tet seg 
til FNs Glo bal Com pact og FNs Principles 
for re spon si ble in vest ments. In ves ti nor 
har lagt stor vekt på å ut vik le gode in ter ne 
ru ti ner for å iden ti fi se re og hånd te re ut-
ford rin ger i in ves te rings pro ses sen, alt så i 
ana ly se- og for hand lings fa sen før sel ska-
pet blir med ei er i et sel skap. Ar bei det 
med å føl ge opp ESG-ri si ko i in ves te rings-
pro ses sen og i por te føl jen er yt ter li ge re 
styr ket i 2018.

Øko no misk ut vik ling
Som et in ves te rings sel skap be står Investi-
nors drifts inn tek ter i ho ved sak av ver di ut-
vik ling på por te føl jen av sel skaps in ves te-
rin ger. I 2018 had de In ves ti nor drifts inn-
tek ter på -159 mill. kro ner (mot 74 mill. 
kro ner året før), og et års re sul tat på -198 
mill. kro ner (mot 40 mill. kro ner året før). 
Un der skud det skyl des i all ho ved sak en 
sam let ne ga tiv ver di ut vik ling for in ves te-
rings por te føl jen. Ver di fall for ak sjer i sel-
ska per som har gått på børs stod for 80 
mill. kro ner av sam le de tap.  
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Renteinntekter 6 755 5 843
Rentekostnader 4 905 3 713
Netto rente- og kreditt- 
provenyinntekter 1 850 2 130
Andre driftsinntekter 355 -154
Driftskostnader 209 193
Netto tap 1 0
Driftsresultat 1 995 1 783
Skattekostnad 499 354
Resultat etter skatt 1 496 1 429
Andre innregnede  
inntekter og kostnader -273 -1
Totalresultat for regnskapsåret 1 223 1 428
  
Balanse 2018 2017
Netto utlån 303 571 283 396
Andre eiendeler 154 130 129 458
Sum eiendeler 457 701 412 854
  
Sum gjeld 442 279 398 187
Sum egenkapital 15 422 14 667
Sum egenkapital og gjeld 455 511 410 665
  
Nøkkeltall 2018 2017
Ren kjernekapitaldekning 17,4 % 18,4 %
Kostnadsgrad 11,3 % 9,1 %
Tapsavsetning i pst. av brutto utlån 0 % 0 %
Tapsprosent utlån 0 % 0 %
Egenkapitalrentabilitet 12 % 13 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 12 % 12 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 481 443
Utbytteandel 39 % 31 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 30 % 29 %
Utbytte til staten 481 443
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 74 80
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Kom mu nal ban ken AS er blant Norges 
stør ste fi nans fore tak og en na sjo nal sys-
temviktig fi nans in sti tu sjon. Kom mu nal-
ban ken ble or ga ni sert som ak sje sel skap i 
1999, som en vi de re fø ring av stats ban ken 
Norges Kom mu nal bank, etab lert i 1927. 
Sel ska pet til byr sta bil, kost nads ef fek tiv og 
lang sik tig lå ne fi nan sie ring til kom mu ne-
sek to ren. Alle lan dets kom mu ner og fyl-
kes kom mu ner had de ved ut gan gen av 
2018 lån i Kom mu nal ban ken. Kom mu nal-
ban ken til byr sam me ut låns be tin gel ser 
uav hen gig av kom mu nens el ler lå nets 
stør rel se. Det ut tryk ker den sek tor po li tis-
ke funk sjo nen ban ken har og bi drar til at 
inn byg ger ne får til gang til gode vel ferds-
tje nes ter over hele lan det.

Må let med sta tens ei er skap i Kom mu-
nal ban ken AS er å leg ge til ret te for fi nan-
si e ring for kom mu ne sek to ren sam ti dig 
som sel ska pet skal gi sta ten til freds stil len-
de av kast ning på inn skutt ka pi tal. Den 
høy es te opp nåe lig kre ditt ra ting AAA/Aaa, 
gir Kom mu nal ban ken god til gang til inn-
lån i ka pi tal mar ke det til at trak ti ve be tin-
gel ser. Det dan ner grunn laget for at ban-
ken kan fi nan si e re sto re vel ferds in ves te-
rin ger uav hen gig av øko no mis ke syk ler. 
Sel ska pet dri ves på for ret nings mes sig 
grunn lag og med sik te på å le ve re til freds-
stil len de av kast ning. Av kast nings kra vet 
for pe ri oden 2016–2018 er 8 pst. av ver di-
jus tert egen ka pi tal et ter skatt. Kom mu-
nal ban ken er un der lagt til syn av Fi nans til-
sy net og har ho ved kon tor i Oslo.

Vik ti ge hen del ser
I 2018 inn vil get Kom mu nal ban ken 661 
nye lån på til sam men 55,7 mrd. kro ner. 
Ut låns por te føl jen økte gjen nom året med 
20,5 mrd. kro ner, til sva ren de 7,3 pst. En 
stor an del av nye lån har gått til sko ler, 
bar ne ha ger, sam ferd sel, kul tur bygg, hel-
se bygg, om sorgs bo li ger, VAR-sek to ren og 
in ves te rin ger for å fo re byg ge og til pas se 
ef fek ter av et end ret kli ma. 

Årets kun de un der sø kel se vi ser fort-
satt en høy grad av kun de til freds het. God 
ser vi ce og til gjen ge lig het, at trak ti ve låne-
mar gi ner og kom pe ten te kun de an svar li-
ge gir sær lig høy sco re. Gjeldsforvalt-
ningsportalen, KBN Finans, har blitt tatt i 
bruk av om lag halv par ten av ban kens 
kun der. Ar bei det med å vi de re ut vik le 
KBN Finans som verk tøy for kun de ne vil 

fort set te i 2019. Økt fo kus på kun de ori-
en te ring gjen nom di gi ta li se ring og for-
enk let fi nans for valt ning vil være sen tralt i 
stra te gi pe ri oden.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Kom mu nal ban kens ar beid med sam-
funns an svar ut gjør en vik tig del av stra te-
gi ar bei det og er in te grert i ban kens or di-
næ re virk som het. Kom mu nal ban ken har 
mål om å bru ke sin po si sjon til å være en 
på dri ver for etisk, kli ma mes sig og øko no-
misk bæ re kraf tig at ferd hos kun der, le ve-
ran dø rer, an sat te og and re in ter es sen ter. 
For å frem me kom mu na le in ves te rin ger 
som er i tråd med na sjo na le mål set tin ger 
om et lav ut slipps sam funn, til byr Kom mu-
nal ban ken et lå ne pro dukt med la ve re 
ren te (grøn ne ut lån) til in ves te rin ger som 
fø rer til re du sert ener gi for bruk, mind re 
ut slipp av kli ma gas ser el ler bi drar til lo kal 
kli ma til pas ning. 

Kom mu nal ban ken øns ker å frem me 
am bi si ø se kli ma mål set tin ger og ad res se re 
kli ma ut ford rin ge ne i en hver kom mu nal in-
ves te ring. Ut lå ne ne fi nan si e res med grøn-
ne ob li ga sjo ner ret tet mot in ves to rer med 
opp merk som het på kli ma i sine in ves te-
rings man da ter. I 2018 økte Kom mu nal-
ban kens grøn ne ut låns por te føl jen med 50 
pst., til sva ren de 7,3 mrd. kro ner, for delt på 
85 pro sjek ter. Rap por te rin gen av sam-
funnsansvarsarbeidet for 2018 føl ger stan-
dar den Glo bal Re porting Ini tia ti ve (GRI).

Øko no misk ut vik ling
Re sul ta tet for 2018 var på 1 496 mill. kro-
ner mot 1 429 mill. kro ner i 2017. Net to 
ren te inn tek ter er re du sert fra 2017 til 
2018, noe som skyl des svært lave inn låns-
kost na der i 2017. Re sul ta tet pre ges også 
av urea li sert ge vinst på 338 mill. kro ner. 
Ge vins te ne stam mer fra ver di end rin ger 
for inn låns por te føl jen som må les til vir ke-
lig ver di. Ban kens fi nan si el le in stru men-
ter hol des nor malt til for fall og de urea li-
ser te ver di end rin ge nes ef fekt på re sul ta-
tet re ver se res ved en re ver se ring i mar-
keds be ve gel se ne el ler når in stru men tet 
for fal ler. I 2017 ble det re sul tat ført urea li-
ser te tap på 163 mill. kro ner. Drifts kost-
na de ne hol der seg lave og ut gjor de om 
lag 0,05 pst. av for valt nings ka pi ta len. Av-
kast nin gen på ver di jus tert egen ka pi tal ble 
11,9 pst. i 2018 mot 12,7 pst. året før.

Administrerende direktør:  
Kristine Falkgård

Styre: Brit Kristin Sæbø Rugland 
(leder), Martin Skancke (nestleder), 
Martha Takvam, Nanna Egidius,  
Rune Midtgaard, Petter Steen jr.,  
Ida Espolin Johnson, Marit Urmo  
Harstad*, Jarle Byre* (* valgt av  
de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.kommunalbanken.no
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Man te na AS var tid li ge re verk sted en het i 
NSB, men ble i 2002 skilt ut som et eget 
dat ter sel skap. Sel ska pet ble ut fi sjo nert 
fra NSB AS og lagt un der Sam ferd sels - 
de par te men tet i ap ril 2017. Man te na er 
den stør ste le ve ran dø ren av ved li ke-
holds tje nes ter til tog ope ra tø rer i Norge. 
Ho ved ak ti vi te ten er ved li ke hold av lo ko-
mo ti ver, vog ner og mo tor vog ner. I til legg 
har Man te na eget verk sted for ved li ke-
hold av kom po nen ter og de ler samt lo gi-
stikk funk sjon. Sel ska pet ut fø rer også 
ved li ke hold og re pa ra sjo ner av skin ne gå-
en de ar beids ma ski ner i Norge. Man te na-
kon ser net har fått be ty de li ge ved li ke-
holds opp ga ver i Sve ri ge gjen nom dat ter-
sel ska pet Man te na Sve ri ge AB. Man te na 
har som vi sjon å være best på ved li ke-
hold av skin ne gå en de kjø re tøy i Eu ro pa. 
Sel ska pet har der for lagt en stra te gi som 
går ut på en kraf tig øk ning i om set nin-
gen, både ved or ga nisk vekst og opp kjøp. 
Man te na har ho ved kon tor i Oslo, mens 
virk som he ten er lo ka li sert fle re ste der i 
lan det, her un der i Trondheim, Bergen, 
Stavanger, Ski en, Dram men og Oslo (Lo-
da len og Gro rud). I Sve ri ge er Man te na 
lo ka li sert i Hel sing borg, Väs ter ås og 
Stock holm. 

Må let med sta ten ei er skap i Man te na 
er for ret nings mes sig. Sel ska pet skal dri-
ves på for ret nings mes sig grunn lag og 
med sik te på å le ve re kon kur ran se mes sig 
av kast ning.

Vik ti ge hen del ser
Frem til 2017 har man ge av Mantenas funk-
sjo ner blitt kjøpt av NSB. Man te na har de 
siste åre ne job bet med å inn gå nye av ta ler 
og å opp ret te funk sjo ner i egen regi på fle re 
ad mi nist ra ti ve om rå der. I 2018 er det ar bei-
det vi de re med å til pas se or ga ni sa sjo nen til 
da gens og frem ti dens kun der samt for be-
re del ser til frem ti dig kon kur ran se.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Man te na har en be visst hold ning til sel ska-
pets sam funns an svar og tar hen syn til det-
te i sine sty ren de do ku men ter, mål og pla-
ner. Man te na har be ty de lig opp merk som-
het rundt hvor dan virk som he ten på vir ker 
det ytre mil jø. For Man te na er mil jø be visst-
het og ener gi spa ring i alle ledd et sen tralt 
mål. Gjen nom kart leg ging av sel ska pets 
mil jø as pek ter, dan nes grunn laget for et 
kon ti nu er lig mil jø ar beid. Det er gjen nom-
ført en rek ke til tak in nen for ener gi øko no-
mi se ring, re duk sjon i kje mi ka lie bruk og 
ikke minst mil jø opp læ ring hos de an sat te. 

Øko no misk ut vik ling
Kon ser net fikk et ne ga tivt re sul tat på -24 
mill. kro ner et ter skatt i 2018. I 2018 had-
de kon ser net et ne ga tivt drifts re sul tat -7 
mill. kro ner og drifts inn tek ter på 1 502 
mill. kro ner. Kon ser net har hatt en sta bil 
ut vik ling sam men lig net med 2017, da det 
gikk med un der skudd hen syn tatt eks tra-
or di næ re pos ter.

Administrerende direktør: 
Tomm Bråten

Styre: Kari Broberg (leder), Ronny 
Solberg (nestleder), Øyvind Hasaas, 
Marianne Kartum, Kjell Helmer  
Vekve Næss*, Jomar Morten  
Kvitland*, Petter Trønnes*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Samferdselsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.mantena.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 1 502 1 524
Driftskostnader 1 510 1 552
Brutto driftsresultat (EBITDA) 6 -14
Driftsresultat (EBIT) -7 -28
Netto finansposter -15 -2
Resultat før skatt og minoritet -23 -30
Skattekostnad 1 -3
Minoritetsinteresser 0 0
Andre inntekter og kostnader i perioden 0 0
Resultat etter skatt og minoritet -24 -27
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 343 345
Omløpsmidler 767 723
Sum eiendeler 1 110 1 067
  
Egenkapital 146 171
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 146 171
Avsetning til forpliktelser 545 544
Rentebærende gjeld  
Rentefri gjeld 419 352
Sum gjeld og forpliktelser 964 896
Sum egenkapital og gjeld 1 110 1 067
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -43 19
Investeringsaktiviteter -22 -210
Finansieringsaktiviteter 0 191
Endring betalingsmidler -65 -1
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 146 171
Brutto driftsmargin (EBITDA) 0 % -1 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % -2 %
Egenkapitalandel 13 % 16 %
Egenkapitalrentabilitet i.a. i.a.
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år i.a. i.a.
Rentabilitet sysselsatt kapital i.a. i.a.
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
legg inn relevante nøkkeltall  
legg inn relevante nøkkeltall  
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0 0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år i.a. i.a.
Utbytte til staten 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 1044 1050
Andel ansatte i Norge 86 % 84 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 29 % 29 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Mantena
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Ny snø Kli ma in ves te rin ger AS («Ny snø») 
ble stif tet i de sem ber 2017, som For ny bar 
AS. Sel ska pets for mål er å bi dra til re du-
ser te kli ma gass ut slipp gjen nom in ves te-
rin ger som di rek te el ler in di rek te bi drar til 
det te. In ves te rin ge ne skal i ho ved sak ret-
tes mot ny tek no lo gi i over gan gen fra  
tek no lo gi ut vik ling til kom mer sia li se ring. 
In ves te rings fo kus for sel ska pet skal være 
be drif ter i tid li ge fa ser. Sel ska pet kan 
gjen nom fø re opp føl gings in ves te rin ger i 
se ne re fa ser. Sel ska pet skal in ves te re i 
uno ter te sel ska per, og/el ler fond ret tet 
mot uno ter te sel ska per, med virk som het i 
el ler ut fra Norge. Sel ska pets in ves te rin-
ger skal fore tas på kom mer si elt grunn lag. 
In ves te rin ge ne skal fore tas sam ti dig og 
på like vil kår som pri va te med in ves to rer. 
Sel ska pets ei er an del i den en kel te in ves-
te ring skal mak si malt ut gjø re 49 pst., med 
mi ni mum 51 pst. eid av pri va te på in ves-
te rings tids punk tet. Sel ska per som er hel-
ei de av det of fent li ge reg nes i den ne sam-
men heng ikke som pri va te. Sel ska pet har 
ikke an led ning til å ta opp lån.

Sta tens be grun nel se for ei er ska pet i 
Ny snø er å bi dra til re du ser te kli ma gass-
ut slipp gjen nom lønn som me in ves te rin-
ger. Som et selskap i statens eierkategori 
3 skal Nysnø drives forretningsmessig.

Sel ska pet fikk ved stif tel sen til ført 25 
mill. kro ner i ka pi tal. I no vem ber 2018 fikk 
sel ska pet til ført yt ter li ge re 200 mill. kro-
ner i tråd med be vilg ning i stats bud sjet tet 
for 2018.

Vik ti ge hen del ser
2018 var Ny snø sitt opp starts år. I mai ble 
Siri M. Kalvig an satt som ad mi nist re ren de 
di rek tør. Re krut te ring av den øv ri ge or ga-
ni sa sjo nen på gikk gjen nom året, og le der-
grup pen var på plass i ok to ber. Or ga ni sa-
sjo nen tel te ved ut gan gen av året fem fast 
an sat te i til legg til to inn lei de. Sel ska pet 
end ret i no vem ber navn fra For ny bar AS 
til Ny snø Kli ma in ves te rin ger AS.  

Sty ret an ser at lo ka li se rin gen i Stavan-
ger har vært vel lyk ket og at sel ska pet opp-
le ver be ty de lig in ter es se lo kalt, na sjo nalt 
og in ter na sjo nalt. I 2018 vur der te Ny snø 

om lag 200 in ves te rings mu lig he ter. Det te 
gjaldt sel ska per lo ka li sert over hele lan det 
og in nen for en rek ke sek to rer, og som po-
ten si elt kun ne bi dra til re du ser te kli ma-
gass ut slipp. Ny snø gjor de i 2018 to di rek-
te in ves te rin ger i hen holds vis Oto vo AS og 
eSmart Sy stem AS. Oto vo AS le ve rer en 
mar keds platt form som knyt ter sam men 
kun de med in stal la tør av sol cel ler og til-
ret te leg ger in stal la sjon. eSmart Sy stem 
AS ut vik ler en avan sert pro gram va re som 
sik rer drift, god ut nyt tel se og økt flek si bi li-
tet i strøm net tet. 

Bæ re kraft og samfunnsansvar
Ny snø sitt ar beid med mil jø, so si a le hen-
syn og sel skaps sty ring (En vi ron ment, So-
cial and Go ver nan ce – ESG) tar ut gangs-
punkt i sel ska pets kjer ne virk som het. I lys 
av at Ny snø skal in ves te re i sel ska per 
som bi drar til å re du se re kli ma gass ut-
slipp, har mil jø hen syn en frem tre den de 
plass i sel ska pets in ves te rings pro sess. 
Ny snø vil bi dra til et ak tivt, ro bust og bæ-
re kraf tig norsk næ rings liv og fi nans mar-
ked som til byr gode, kli ma venn li ge løs-
nin ger og in ves te rings mu lig he ter. Ny snø 
in te gre rer ESG-te ma er i sin in ves te rings-
virk som het; ved in ves te rings be slut nin-
gen, i ei er skaps ut øv el sen og gjen nom 
for vent nin ger til por te føl je sel ska per og 
med in ves to rer.

Øko no misk ut vik ling 
Ny snø er et in ves te rings sel skap, og drifts-
inn tek te ne be står i ho ved sak av ver di ut-
vik ling på por te føl jen av sel skaps in ves te-
rin ger. Ny snø gjor de to in ves te rin ger i 
2018, Oto vo AS i oktober og eSmart Sys-
tems AS i de sem ber. Ny snø an ser at ver-
di en av dis se to ei er pos te ne ikke end ret 
seg frem til nytt år. Det te in ne bæ rer at Ny-
snø ikke had de drifts inn tek ter fra in ves te-
rings virk som he ten i 2018. Drifts kost na-
de ne, som i ho ved sak be står av lønns-
kost na der, var på 12,3 mill. kro ner. Drifts-
re sul ta tet ble der med ne ga tivt med 12,3 
mill. kro ner. Net to fi nans pos ter var på 0,3 
mill. kro ner. Års re sul ta tet ble så le des mi-
nus 12,0 mill. kro ner. 

Administrerende direktør: 
Siri M. Kalvig

Styre: Widar Salbuvik  (leder),  
Egil Hermann Sjursen, Klaus Mohn,
Jannicke Hilland, Katharina Ringen 
Asting

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nysnoinvest.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 12
Driftsresultat  -12
Resultat av finansposter 0
Resultat før skatt  -12
Skattekostnad 0
Resultat etter skatt  -12
 
Balanse 2018
Langsiktige eiendeler 87
Kortsiktige eiendeler 130
Sum eiendeler 216
 
Egenkapital 213
Langsiktig gjeld 0
Kortsiktig gjeld 3
Sum gjeld  3
Sum egenkapital og gjeld 216
 
Nøkkeltall 2018
Egenkapitalandel 99 %
Egenkapitalrentabilitet -6 %
 
Utbytte 2018
Utbytte for regnskapsåret 0
Utbytteandel 0 %
Utbytte til staten 0
Kapitalinnskudd fra staten 200
 
Annen informasjon 2018
Antall ansatte 5
Andel ansatte i Norge 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 %

Nysnø Klimainvesteringer AS
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Statkraft AS

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 23 894 24 678
Driftskostnader 23 487 23 977
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 219 1 443
Driftsresultat (EBIT) 407 701
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 8 -9
Netto finansposter -49 -71
Resultat før skatt og minoritet 366 621
Skattekostnad 118 233
Minoritetsinteresser 2 6
Resultat etter skatt og minoritet 246 382
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 730 8 850
Omløpsmidler 7 341 8 112
Sum eiendeler 16 071 16 962
  
Egenkapital 6 450 6 353
Minoritetsinteresser 31 22
Sum egenkapital 6 481 6 375
Avsetning for forpliktelser 1 201 1 505
Rentebærende gjeld 3 925 3 761
Rentefri gjeld 4 464 5 321
Sum gjeld og forpliktelser 9 590 10 587
Sum egenkapital og gjeld 16 071 16 962
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 598 592
Investeringsaktiviteter -853 88
Finansieringsaktiviteter -69 1 382
Endring betalingsmidler -324 2 062
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 10 406 10 136
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 2 % 3 %
Egenkapitalandel 40 % 38 %
Egenkapitalrentabilitet 4 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 3 % 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 10 %
    
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 124 194
Utbytteandel 50 % 51 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 61 % 59 %
Utbytte til staten 124 194
  
Offentlige kjøp 2018 2017
Kjøp av post- og banktjenester 536 357
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 15021 17674
Andel ansatte i Norge 82 % 79 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 45 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Pos ten Norge AS (Posten Norge) er et 
nordisk post- og logistikkonsern som utvi-
kler og leverer helhetlige løsninger innen 
post, kommunikasjon og logistikk. Kon-
sernet møter markedet med to merkeva-
rer, Posten og Bring. Visjonen er å gjøre 
hverdagen enklere og verden mindre. 
Konsernet består av ca. 14 500 årsverk og 
er organisert med fire divisjoner og fire 
konsernstaber. Hovedkontoret er i Oslo.

Statens mål med eierskapet i Posten 
Norge er forretningsmessig. Eierskapet 
begrunnes også med behovet for å sikre 
at det finnes en landsdekkende leveran-
dør av posttjenester.

Viktige hendelser
Postvolumene har falt med 65 prosent si-
den toppåret 1999. Med bare tre – og 
snart to – brev i uken pr. husstand, har 
det aldri før vært viktigere å omstille post-
virksomheten. Regjeringen la i mars 2019 
frem forslag til ny postlov som innebærer 
endringer i Posten Norges rammebetin-
gelser. Med overgang til postomdeling 
annenhver dag står selskapet overfor en 
av de største omstillingene noensinne.

Logistikkmarkedet er i vekst. I 2018 sto 
logistikksegmentet for 70 pst. av konser-
nets inntekter. Logistikksegmentet vokser 
og lønnsomheten ble noe forbedret i 
2018. Gode markedskonjunkturer og økt 
netthandel driver veksten. Det nye termi-
nalnettverket i Norge og nye IT-systemer 

skal etter hvert som det settes i drift gi en-
klere og sømløs logistikk, økt produktivi-
tet og styrket lønnsomhet. 

Bærekraft og samfunnsansvar
For Posten Norge handler bærekraft om 
konsernets evne til langsiktig verdiska-
ping og hvordan selskapet tar vare på 
sine viktigste ressurser. Selskapet vurde-
rer at fire av FNs bærekraftmål er særlig 
relevante for konsernet. Disse fire er: mål 
nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst, nr. 9 Innovasjon og infrastruktur, 
nr. 11 Bærekraftige byer og samfunn, og 
nr. 13 Stoppe klimaendringene. Bære-
kraftrapporten for 2018 viser Posten Nor-
ge sin tilnærming til bærekraftstema.

Økonomiske resultater
Årsesultat ble 248 mill. kroner, ned fra 388 
mill. kroner i 2017. Omsetningen ble 23 894 
mill. kroner, som er en nedgang på 3,2 pst. 
fra 2017. Driftsinntektene i postsegmentet 
falt med 16,6 pst., mens de vokste med 4,8 
pst. i logistikksegmentet. Driftsresultatet 
(EBIT) ble 415 mill. kroner, som er 276 mill. 
kroner svakere enn året før. Driftsresulta-
tet (EBIT) fordeles mellom postsegmentet 
med 748 mill. kroner, logistikksegmentet 
med -73 mill. kroner og -260 mill. kroner 
som ikke er fordelt mellom segmentene. 
Avkastningen på investert kapital (ROIC) 
ble 7,3 pst., som er 2,5 prosentpoeng sva-
kere enn for 2017. 

Konsernsjef: Tone Wille

Styre: Idar Kreutzer (leder), Tove  
Andersen (nestleder), Finn Kinserdal, 
Henrik Höjsgaard, Anne Carine Tanum, 
Liv Fiksdahl, Erling Andreas Wold*,  
Lars Nilsen*, Ann Elisabeth Wirgerness*, 
Odd Christian Øverland* (* valgt av  
de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.postennorge.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Netto driftsinntekter 27 585 24 985
Driftskostnader 12 105 13 380
Brutto driftsresultat (EBITDA) 19 182 16 120
Driftsresultat (EBIT) 15 480 11 605
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 790 -69
Netto finansposter 4 439 4 232
Resultat før skatt og minoritet 20 709 15 768
Skattekostnad 7 255 3 958
Minoritetsinteresser 680 -95
Resultat etter skatt og minoritet 12 775 11 904
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 127 662 126 478
Omløpsmidler 52 077 39 939
Sum eiendeler 179 739 166 418
  
Egenkapital 91 281 85 183
Minoritetsinteresser 3 970 3 567
Sum egenkapital 95 251 88 750
Avsetning til forpliktelser 15 860 16 018
Derivater 14 377 7 990
Rentebærende gjeld 36 482 39 821
Rentefri gjeld 17 768 13 839
Sum gjeld og forpliktelser 84 487 77 668
Sum egenkapital og gjeld 179 739 166 418
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 15 337 8 861
Investeringsaktiviteter 5 301 4 634
Finansieringsaktiviteter -11 662 -6 589
Valutaeffekter 59 -36
Endring betalingsmidler 9 035 6 870
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 131 733 128 571
Brutto driftsmargin (EBITDA) 70 % 65 %
Driftsmargin (EBIT) 56 % 46 %
Egenkapitalandel 53 % 53 %
Egenkapitalrentabilitet 14 % 15 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 8 % 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 17 % 14 %
  
Verdier og utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 8 444 6 040
Utbytteandel 66 % 51 %
Gjennomsnittlig utbytte- 
andel siste 5 år 85 % 104 %
Utbytte til staten 8 444 6 040
Garantibeløp 400 400
Garantiprovisjon til staten 2 2
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 3 557 3 593
Andel ansatte i Norge 57 % 62 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Stat kraft SF er mor sel ska pet i Stat kraft-
kon ser net. Stat kraft er et le den de in ter-
na sjo nalt sel skap in nenfor vann kraft, Eu-
ropas stør ste le ve ran dør av for ny bar 
ener gi og en stor ak tør in nenfor ener gi-
han del i både Eu ro pa og ut valg te mar ke-
der i Asia og Sør-Ame ri ka. 

Kon ser nets kraft verk har en in stal lert 
ef fekt på 19 285 MW (Statkrafts ei er an-
del), for delt på 359 kraft verk i 11 land. Av 
det te er 82 pst. vann kraft, 12 pst. gass-
kraft og 6 pst. vind kraft. Sel ska pet har 
også bio- og sol kraft an legg. Ca. 800 MW 
vann- og vind kraft er un der byg ging. 
Tyng de punk tet lig ger i Norge med 68 pst. 
av ka pa si te ten, mens Sve ri ge ut gjør 9 pst., 
øv ri ge Eu ro pa 16 pst., Sør-Ame ri ka 5 pst. 
og In dia/Ne pal 1 pst. Statkrafts fjern var-
me an legg er på 787 MW, hvor 80 pst. er i 
Norge og 20 pst. i Sve ri ge. Stat kraft er i 
dag Europas le den de le ve ran dør av tje-
nes ter for mar keds ad gang for mind re for-
ny bar-pro du sen ter med en sam let por te-
føl je på rundt 18 000 MW i Eu ro pa og 
4 000 MW i In dia. Sel ska pet er også en vik-
tig ak tør in nenfor han del med kraft og 
and re ener gi pro duk ter. 

Statkrafts stra te gis ke am bi sjon er å 
styr ke po si sjo nen som en le den de in ter-
na sjo nal le ve ran dør av ren ener gi, med 
fo kus på Norge, Sve ri ge og ut valg te mar-
ke der i Sør-Ame ri ka og Asia. 

Må let med sta tens ei er skap i Stat kraft 
er å bi dra til lønn som og an svar lig for valt-
ning av nors ke na tur res sur ser og til ut vik-
ling av norsk kom pe tan se in nen for for ny-
bar ener gi, som også kan be nyt tes til å 
gjen nom fø re lønn som me kraft pro sjek ter 
in ter na sjo nalt. Sel ska pet skal dri ves på 
for ret nings mes sig grunn lag og med sik te 
på å le ve re en kon kur ran se dyk tig av kast-
ning. Sel ska pets ho ved kon tor lig ger i 
Oslo.

Vik ti ge hen del ser
Statkrafts sty re fast sat te vå ren 2018 en ny 
stra te gi for sel ska pet. Ak ti vi te te ne in nen-
for nor disk vann kraft vil være kjer nen i 
Stat kraft, men sat sin gen på vind- og sol-
kraft styr kes. Det vil sat ses vi de re på 
vann kraft uten for Nor den, pri mært i de 
mar ke de ne Stat kraft al le re de er re pre-
sen tert. Stat kraft vil også vok se in nenfor 
mar keds ak ti vi te ter. 

Vind par ken på Roan, del av Fo sen-ut-
byg gin gen, ble fer dig stilt. Stat kraft full før-
te sin før s te sol park, et an legg på 14 MW. 
Stat kraft kjøp te det in dis ke vann kraft pro-
sjek tet Tidong på 100 MW. Det irs ke vind-
kraft sel ska pet Ele ment Power ble kjøpt. 
Fjord kraft ble børs no tert.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Stat kraft ba se rer seg på glo balt aner kjen-
te ini tia ti ver og stan dar der, og opp føl ging 
av sam funns an svar er en in te grert del av 
Statkrafts sty rings sy stem. 

Sel ska pets an legg og ut byg gings pro-
sjek ter på vir ker na tur mil jø og be folk ning i 
nær om rå det. Stat kraft leg ger vekt på å føl-
ge god prak sis og stan dar der, og ar bei der 
ak tivt med fore byg gen de ar beid in nen for 
for ret nings etikk og an ti kor rup sjon. 

Stat kraft støt ter over gan gen til en lav-
kar bon øko no mi ved å til by for ny ba re og 
bæ re kraf ti ge ener gi løs nin ger. 

Øko no misk ut vik ling
Re sul ta tet før skatt ble 20,7 mrd. kro ner,  
5 mrd. høy ere enn i 2017. Et ter skatt var 
re sul ta tet på 13,4 mrd. kro ner, 1,9 mrd. 
høy ere enn i 2017. En vik tig år sak til bed-
rin gen var høy ere nor dis ke kraft pri ser. 
Sal get av Statkrafts ei er an del i hav vind-
par ken Dudgeon ga en be ty de lig regn-
skaps mes sig ge vinst på 5,1 mrd. kro ner. 
Også børs no te rin gen av Fjord kraft ga be-
ty de li ge bi drag. 

Konsernsjef:  
Christian Rynning-Tønnesen

Styre: Thorhild Widvey (leder),  
Peter Mellbye (nestleder),  
Hilde Drønen, Mikael Lundin,  
Ingelise Arntsen, Bengt Ekenstierna, 
Vilde Eriksen Bjerknes*, Asbjørn  
Sevlejordet*, Thorbjørn Holøs*  

(* valgt av de ansatte) 

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.statkraft.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 20171

Driftsinntekter 15 895 14 990
Driftskostnader 15 194 14 413
Brutto driftsresultat (EBITDA) 2 809 1 233
Driftsresultat (EBIT) 701 578
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 53 195
Urealiserte verdiendringer investerings- 
eiendom og ved reklassifisering 0 0
Netto finansposter -169 -1
Resultat før skatt og minoritet 585 772
Skattekostnad 120 138
Minoritetsinteresser 0 4
Resultat etter skatt og minoritet 465 630
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 709 3 528
Omløpsmidler 8 086 7 907
Sum eiendeler 17 795 11 434
  
Egenkapital 4 869 5 001
Minoritetsinteresser 0 -16
Sum egenkapital 4 869 4 985
Avsetning til forpliktelser 2 574 2 561
Rentebærende gjeld 7 570 893
Rentefri gjeld 2 782 2 995
Sum gjeld og forpliktelser 12 926 6 449
Sum egenkapital og gjeld 17 795 11 434
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 2 148 572
Investeringsaktiviteter -655 -708
Finansieringsaktiviteter -1 863 -2 086
Valutaeffekter -11 18
Endring betalingsmidler -381 -2 204
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 12 439 5 878
Brutto driftsmargin (EBITDA) 18 % 8 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 4 %
Egenkapitalandel 27 % 44 %
Egenkapitalrentabilitet 9 % 8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 15 % 16 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 9 % 7 %
  
Antall reiser med tog i Norge (mill.) 70,7 66,6
Punktlighet persontog  
(i rute ved endestasjon) 85,7 % 88,4 %
Godstransportarbeid i Norge  
(mill. tonnkm) 2 045 2 040
Godstransportarbeid i Norge (1000 TEU) 351 355
  
Offentlige kjøp 2018 2017
Inntekt fra staten 3 682 3 338
  
Utbytte 2017 2017
Utbytte for regnskapsåret 233 315
Utbytteandel 50 % 50 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 32 % 32 %
Utbytte til staten 233 315
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 10 999 10 858
Andel ansatte i Norge 85 % 85 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt  38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer  40 % 60 %

NSB AS ble etablert som eget selskap i 
1996 og har siden 2002 vært organisert 
som statsaksjeselskap. I generalforsam-
ling 22. mars 2019 ble det vedtatt nytt 
navn på selskapet, Vygruppen AS. Ny 
merkevare ble iverksatt 24. april 2019.

Selskapet er et av Norges største trans-
portkonsern og har også betydelig virk-
somhet i Sverige. Konsernet (Vygruppen) 
har i 2018 bestått av virksomhetsområ-
dene persontog (NSB AS, NSB Gjøvikba-
nen AS og Svenska Tågkompaniet AB), 
gods (CargoNet-konsernet), buss (Nett-
buss-konsernet), og mobilitet og reiseliv. 
Vygruppens visjon er å skape «Den beste 
reisen» og for CargoNet «Den beste trans-
porten». Konsernet har som hovedmål å 
være nordisk markedsleder i 2025. Sel-
skapets hovedkontor ligger i Oslo. Målet 
med statens eierskap i Vygruppen er å 
bidra til effektiv, tilgjengelig, sikker og mil-
jøvennlig transport av personer og gods 
på jernbane i Norge. Selskapet skal drives 
på forretningsmessig grunnlag og med 
sikte på å levere konkurransemessig av-
kastning.

Viktige hendelser
Jernbanedirektoratet og NSB AS (nå Vy-
gruppen AS) samt NSB Gjøvikbanen AS (nå 
Vy Gjøvikbanen AS) signerte i februar 2018 
nye trafikkavtaler som varer ut hhv. 2022 
og 2024. Avtalene regulerer det offentlig 
kjøpte togtilbudet i Norge som ikke er kon-
kurranseutsatt. Selskapet tapte konkur-
ransen om å drifte persontogtilbudet i 
trafikkpakke Sør, og fra desember 2019 
overtar Go-Ahead Norge AS. Vygruppen 
har levert tilbud på å drifte trafikkpakke 
Nord. Kontrakten tildeles i juni 2019.

Vygruppen introduserte Din Bybil ved 
årsskiftet 2018/2019, med utleie av 250 
elektriske bybiler i Oslo. Vygruppen og 
Fjord1 har signert en intensjonsavtale om 
å etablere et felles nasjonalt reiselivssel-
skap.

Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Car-
goNet-konsernet og NSB Trafikkservice 
AS lukket pensjonsordningen i Statens 
pensjonskasse (SPK) for ansatte over 55 

år ved utgangen av 2018. Yngre medar-
beidere fikk en oppsatt rettighet i SPK på 
lukketidspunktet og fra 2019 en ny inn-
skuddspensjonsordning.

Bærekraft
Bærekraft er integrert i Vygruppens stra-
tegier, planer, drift og mål og bidrar til syv 
av FNs totalt 17 bærekraftmål. Det viktig-
ste bærekraftbidraget er å utvikle og tilby 
så smarte og attraktive dør-til-dør løsnin-
ger at flere velger å reise kollektivt med 
buss og tog enn privatbil og fly. Samtidig 
skal konsernet jobbe systematisk med å 
redusere karbonavtrykk og bidra til et 
mer bærekraftig reiseliv. NSB ble kåret til 
«Norges mest bærekraftige selskap 2018» 
i en undersøkelse utført av Sustainable 
Brand Index.

Økonomisk utvikling
Konsernets resultat etter skatt ble 466 
mill. kroner mot 634 mill. kroner i 2017. 
Endringen skyldes i hovedsak innføring av 
ny standard for regnskapsføring av leie-
kontrakter (IFRS 16) samt svakere resulta-
ter for persontog og godstog i Sverige. 
Konsernets omsetning var på 15 895 mill. 
kroner og avkastning på bokført egenka-
pital 9,3 prosent.

Vygruppens strategi for å skape «Den 
beste reisen» er å utvikle selskapet til å bli 
ledende innenfor fire reiser; den smarte, 
den grønne, den trygge og den lønnsom-
me reisen. De fire reisene skal gi kundene 
en enkel og behagelig reise fra dør til dør, 
en klimavennlig og bærekraftig reise, en 
trygg reise og en reise som gir kvalitet og 
verdi for pengene. Målet er å ha de mest 
fornøyde kundene i bransjen, å være bed-
re enn konkurrentene til å ta bærekraft-
ansvar, å være nordisk ledende på trafikk-
sikkerhet og HMS, ha økonomisk vekst og 
en avkastning på kapitalen som møter ei-
ers krav. Persontogtrafikken i Norge har 
hatt utfordringer med punktligheten, 
men kundetilfredsheten har vært økende 
i alle deler av landet i andre halvdel av 
2018. Antall reiser med tog i Norge økte 
med 6,4 pst. i 2018.

Konsernsjef: Geir Isaksen

Styre: Dag Mejdell (leder), Semming 
Semmingsen, Geir Inge Stokke, 
Åsne Havnelid, Wenche Teigland, 
Grethe Therese Thorsen*, Ove  
Sindre Lund*, Jan Audun Strand*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Samferdselsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nsbkonsernet.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 141,4 102,5
Driftskostnader 130,5 93,0
Brutto driftsresultat (EBITDA) 26,8 9,5
Driftsresultat (EBIT) 10,9 -6,1
Netto finansposter -0,4 0,1
Resultat før skatt og minoritet 10,5 -6,2
Skattekostnad -0,4 -2,0
Resultat etter skatt og minoritet 10,9 -4,3
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 121,8 106,2
Omløpsmidler 67,0 38,5
Sum eiendeler 188,8 144,7
  
Sum egenkapital 97,6 87,6
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,1
Rentebærende gjeld 50,1 32,1
Rentefri gjeld 41,1 25,0
Sum gjeld og forpliktelser 91,2 57,2
Sum egenkapital og gjeld 188,8 144,7
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 21,6 5,9
Investeringsaktiviteter -30,7 -13,6
Finansieringsaktiviteter 18,1 2,6
Endring betalingsmidler 9,0 -5,1
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 147,7 119,7
Brutto driftsmargin (EBITDA) 19 % 9 %
Driftsmargin (EBIT) 8 % -6 %
Egenkapitalandel 52 % 61 %
Egenkapitalrentabilitet 12 % -5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 9 % 8 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % -4 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 52 36
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 94 84
Andel ansatte i Norge 99 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 90 % 90 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

And øya Space Center AS le ve rer ope ra-
sjo nel le tje nes ter og pro duk ter re la tert til 
rom- og at mo sfæ re forsk ning, mil jø over våk-
ning og tek no lo gi tes ting og -ve ri fi se ring.

Sel ska pet skal vi de re bi dra til kunn-
skaps opp byg ging og in ter es se for dis se 
om rå de ne. Sel ska pet ble etab lert i 1997 
ved ut skil ling fra for valt nings or ga net 
Norsk Romsenter. Sel ska pet har bak-
grunn i virk som het star tet opp i 1962 i 
regi av For sva rets forsk nings in sti tutt og 
Norges Tek nisk-Naturvitenskaplige Forsk-
nings råd, opp rin ne lig for å iva re ta be hov 
knyt tet til mi li tær og si vil ra dio kom mu ni-
ka sjon. Kon ser net har ho ved kon tor i And-
øy kom mu ne, og be står, for uten av mor-
sel ska pet And øya Space Center AS, av 
dat ter sel ska pe ne And øya Test Center AS 
og NAROM AS (Na sjo nalt sen ter for rom-
re la tert opp læ ring). Kon ser net opp ret tet 
to nye dat ter sel ska per i 2018 for bedre å 
kun ne iva re ta hen holds vis dro ne virk som-
het og sa tel litt opp sky tin ger: Norsk dro ne-
sen ter AS og And øya Spaceport AS. Ob-
ser va to ri et ALO MAR er også en del av sel-
ska pets tje nes te spek ter. Kon ser net eies 
av sta ten ved Næ rings og fis ke ri de par te-
men tet (90 pst.) og Kongs berg De fen ce & 
Aer o space AS (10 pst.). Kon ser net le ve rer 
tje nes ter til na sjo na le og in ter na sjo na le 
forsk nings mil jø er (opp sky ting av son de-
ra ket ter og slipp av forsk nings bal lon ger) 
og til tek no lo gi ut vik lings mil jø er (test av 
ra kett mo to rer). And øya Space Center har 
også øken de ak ti vi tet knyt tet til ut vik ling, 
tes ting og bruk av ube man ne de fly (UAV/
RPAS) og dri ver stu dent ret tet ar beid gjen-
nom dat ter sel ska pet NAROM. Rundt 40 
pst. av sel ska pets to ta le inn tek ter er fra 
nors ke og uten lands ke myn dig he ter gjen-
nom den mul ti la te ra le av ta len Esrange 
And øya Spe ci al Pro ject (EASP) mel lom 
Sve ri ge, Norge, Tysk land, Frank ri ke og 
Sveits. Kon ser net har ved tekts fes tet for-
bud mot å be ta le ut byt te. I til legg til be-
vilg nin ge ne fra EASP-av ta len har sel ska-
pet egne inn tek ter fra salg av tje nes ter, 
bl.a. til Forsvaret og NASA. Må let med sta-
tens ei er skap i And øya Space Center er å 
styr ke norsk forsk ning og høy tek no lo gisk 
næ rings liv gjen nom drift og vi de re ut vik-
ling av in fra struk tur for teknologiuttesting 
og naturvitenskaplig forsk ning. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
Dat ter sel ska pet And øya Test Center er i 
det tred je året i en fem års av ta le med For-
svaret, en av ta le som bi drar til å styr ke 
for ut sig bar he ten for kon ser nets øko no-
mis ke si tua sjon. 

I 2016 ble And øya fly sta sjon ved tatt 
ned lagt. Fly sta sjo nen er en vik tig sam - 
ar beids part ner for de ler av kon ser net,  
og kon se kven se ne av ned leg gel sen er 
fort satt ikke helt av klar t. 

Kon ser net har i 2018 hatt opp merk-
som het på vur de ring av mu lig he te ne for 
å ut vik le dro ne ka pa si te ten.

Kon ser net har også i 2018 hatt opp-
merk som het på vur de ring av mu lig he te-
ne for å ut vik le ka pa si tet for opp sky ting 
av små sa tel lit ter fra And øya. Konsernet 
mottok i 2018 et ansvarlig lån fra staten 
på 20 mill. kroner for å gjennomføre mu-
lighetsstudie for en oppskytningsbase for 
småsatellitter.

Bæ re kraft og sam funns an svar
And øya Space Center sam ar bei der med 
Nam mo om å ut vik le en mer mil jø venn lig 
ra kett mo tor, og gjen nom før te en vel lyk-
ket mo tor test i 2018. Kon ser net sø ker å 
ha god dia log med lo ka le myn dig he ter, 
inn byg ge re og næ rings liv om hvor dan ak-
ti vi te te ne på vir ker nær mil jø et. And øya 
Space Center støt ter lo ka le lag og or ga ni-
sa sjo ner som dri ver ak ti vi te ter for barn 
og unge.

And øya Space Center del tar i kom pe tan-
se byg gen de sam lin ger om an ti kor rup sjon, 
og har re le van te pro se dy rer, ri si ko vur de-
rin ger og vars lings sy ste mer i for bin del se 
med inn kjøp fra le ve ran dø rer, og har ned-
fel te etis ke ret nings lin jer for kon ser net. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
And øya Space Center AS stil ler til rå dig-
het fa si li te ter og støt te tje nes ter for rom- 
og at mo sfæ re forsk ning for nors ke og in-
ter na sjo na le forsk nings mil jø er. Vi de re 
gjen nom fø rer kon ser net test ak ti vi te ter 
for norsk in du stri samt tes ter og øv el ser 
for mi li tæ re opp drags gi ve re i Norge og 
and re NATO-land. Kon ser net har også 
ak ti vi te ter ret tet mot un der vis ning og in-
for ma sjons spred ning, gjen nom dat ter-
sel ska pet NAROM.  

Konsernsjef:  
Odd Roger Enoksen

Styre: Svenn Are Jenssen (leder), 
Rolf Skatteboe (nestleder),  
Sandra Riise, Grete Ellingsen,  
Bjørn Kanck, Laura Sletbakk, 
Christina Aas, Terje Lundemo 
Endresen*, Tone Raabye*  
(* valgt av de ansatte)
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 11 724 11 526
Driftskostnader 9 627 10 289
Brutto driftsresultat (EBITDA) 4 201 3 126
Driftsresultat (EBIT) 2 097 1 237
Netto finansposter -601 -598
Resultat før skatt 1 497 640
Skattekostnad 327 141
Resultat etter skatt 1 170 499
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 450 40 436
Omløpsmidler 3 240 3 500
Sum eiendeler 43 690 43 936
  
Sum egenkapital 14 541 14 054
Avsetning til forpliktelser 4 807 4 215
Rentebærende gjeld 21 741 22 837
Rentefri gjeld 2 601 2 830
Sum gjeld og forpliktelser 29 149 29 882
Sum egenkapital og gjeld 43 690 43 936
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 4 124 3 653
Investeringsaktiviteter -2 343 -3 378
Finansieringsaktiviteter -2 113 848
Endring betalingsmidler -332 1 123
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 36 282 36 891
Brutto driftsmargin (EBITDA) 36 % 27 %
Driftsmargin (EBIT) 18 % 11 %
Egenkapitalandel 33 % 32 %
Egenkapitalrentabilitet 8 % 3 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 6 % 4 %
  
Regularitet (prosentandel av planlagte 
avganger som blir gjennomført) 98 % 98 %
Punktlighet (prosentandel av  
gjennomførte avganger som skjer  
innen maks 15 min forsinkelse) 84 % 85 %
Trafikkutvikling (antall  
passasjerer  totalt i 1 000) 54 387 52 885
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 584,9 249,7
Utbytteandel 50 % 50 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 36 % 36 %
Utbytte til staten 584,9 249,7
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 3 099 3 098
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 40 %

Avi nor AS ble etab lert i 2003 ved om dan-
ning av for valt nings be drif ten Luft farts ver-
ket til stat lig ak sje sel skap. Sel ska pet skal 
eie, drive og ut vik le et lands om fat ten de 
nett av luft hav ner for si vil luft fart og en 
sam let fly sik rings tje nes te for både si vil og 
mi li tær luft fart. Sel ska pets ho ved kon tor 
lig ger i Oslo.

Den fly ope ra ti ve virk som he ten om fat-
ter 44 luft hav ner i Norge samt kon troll-
tårn, kon troll sen tra ler og an nen tek nisk 
in fra struk tur for sik ker fly na vi ga sjon. Sel-
ska pet ut fø rer også en del samfunnspå-
lagte opp ga ver. Virk som he ten skal dri ves 
på en sik ker, ef fek tiv og mil jø venn lig 
måte, og sik re god til gjen ge lig het for alle 
grup per rei sen de. Ut over den fly ope ra ti-
ve virk som he ten har Avi nor kom mer si el le 
inn tek ter fra av gifts fritt salg, par ke ring, 
fly plass ho tel ler, ser ve ring og and re ser vi-
ce til bud i til knyt ning til luft hav ne ne. 

Avi nor skal i størst mu lig grad være selv-
fi nan si ert gjen nom inn tek ter fra kjer ne-
virk som he ten og komersiell ak ti vi tet. In-
ternt i sel ska pet skal det skje en sam fi nan-
sie ring mel lom bedriftøkonomisk lønn- 
 som me luft hav ner og ulønn som me luft-
hav ner. Fly sik rings tje nes ten er selv fi nan si-
eren de ved at tje nes ten pri ses et ter et 
kostnadsdekningsprinsipp. 

Må let med sta tens ei er skap i Avi nor er 
å eie, drive og ut vik le et lands om fat ten de 
nett av luft hav ner for si vil sek tor og en 
sam let fly sik rings tje nes te for si vil og mili-
tær sek tor. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
I 2018 ble det igang satt ut vi del se av ter mi-
na len på Oslo luft havn (pir øst) som skal 
be tje ne de sti na sjo ner uten for Schen gen-
om rå det. Drif ten av Fa ger nes luft havn 
opp hør te 1. juli 2018. 

Det ble opp nådd enig het med de an-
sat tes or ga ni sa sjo ner om at tje nes te pen-
sjons ord nin gen i Sta tens pen sjons kas se 
luk kes med virk ning fra 1. ja nu ar 2019. 
Det inn fø res inn skudds ba sert al ders pen-
sjon et ter lov om inn skudds pen sjon. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Avi nor skal være en driv kraft i ar bei det 
med luft far tens kli ma- og mil jø ut ford rin-
ger, og skal bi dra til å re du se re kli ma gass-
ut slipp fra fly tra fik ken. Sel ska pets mål er 
at egne to ta le kon trol ler ba re kli ma gass ut-
slipp skal hal ve res in nen 2020, sam men-
lig net med 2012. Avi nor har i 2018 ar bei-
det med blant an net pro sjekt for å leg ge 
til ret te for elek tris ke fly og til ret te leg ging 
for bruk av bæ re kraf tig jet bio driv stoff. 

Sel ska pet skal leg ge til ret te for at så 
mye som mu lig av til brin ger trans por ten 
skal skje med kol lek ti ve trans port mid ler. 
Avi nor har tid li ge re ut vik let et eget anti-kor-
rup sjons pro gram, ned satt vars lings ut valg, 
slut tet seg til FNs Glo bal Com pact, OECDs 
ret nings lin jer for an svar lig næ rings liv og 
rap por te rer på sam funns an svar i hen hold 
til Glo bal Re porting Ini tia ti ve (GRI).

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Avi nor har opp rett holdt sta bil og sik ker 
drift av 44 luft hav ner og fly sik rings tje nes-
ten in nen for en selv fi nan si ert ram me, og 
le ver te i 2018 et over skudd på 1 170 mill. 
kro ner. 

Det er i 2018 gjen nom ført kon kur ran se 
om fly sik rings tje nes ter ved Kris tian sand 
og Ålsesund luft havn. Avi nor har gjen-
nom ført kon kur ran se om drif ten av Hau-
ge sund luft havn som over fø res til et lo kalt 
sel skap i 2019. Avi nor Fly sik ring har også 
for be redt im ple men te ring av fjern styr te 
tårn ved 15 luft hav ner.  
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Bane NOR SF ble stiftet i februar 2016. 
Størstedelen av forvaltningsorganet Jern-
baneverket ble overført til Bane NOR, 
som var i operativ drift fra 1. januar 2017. 
Bane NOR har ansvaret for planlegging, 
utbygging, forvaltning, drift og vedlike-
hold av det nasjonale jernbanenettet, tra-
fikkstyring og forvaltning av jernbaneeie-
ndom. Bane NOR inngår avtaler med sta-
ten v/Jernbanedirektoratet om vederlag 
for infrastrukturtjenester, herunder ut-
redninger, planlegging, prosjektering og 
bygging. I 2018 mottok Bane NOR totalt 
18,4 mrd. kroner i vederlag fra Jernbane-
direktoratet for de avtalefestede tjenes-
tene. I tillegg har Bane NOR inntekter fra 
forvaltning og utvikling av eiendom og 
brukerbetaling fra tjenester. 

Bane NORs visjon er «Norge på skin-
ner», som uttrykker en ambisjon om vekst 
for en punktlig og driftsstabil jernbane. 
De tre strategiske hovedtemaene «mer 
for pengene», «kunden i sentrum» og 
«fremtidsrettet samfunnsaktør» under-
støtter visjonen. Sikkerhets- og beredskap 
er en gjennomgående prioritering for all 
aktivitet i foretaket. Bane NOR har hoved-
kontor i Oslo. Målet med statens eierskap 
i Bane NOR er å sikre en kostnadseffektiv 
og kunderettet infrastrukturforvalter på 
jernbane og utvikling av gode knutepunkt.

Viktige hendelser
Bane NOR har lagt ned betydelig arbeid 
med å gjennomføre forberedelser til kon-
kurranseutsettelse av drift og vedlikehold, 
gjennom å etablere selskapet Spordrift 
AS. Spordrift skal være i drift fra 1. juli 
2019 og skal være med å konkurrere når 
Bane NOR etter planen utlyser den første 
konkurransen om drift og vedlikehold 
høsten 2021. 

I mars 2018 signerte Bane NOR en kon-
trakt på 7,5 mrd. kroner med Simens, 
som skal bidra til utrullingen av det nye 
signalsystemet ERTMS. 

I september 2018 åpnet dobbeltsporet 
mellom Farriseide–Porsgrunn, som gir 
mer enn 20 min. redusert reisetid mellom 
Porsgrunn og Larvik. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Bane NOR utarbeidet i 2018 sin første bæ-
rekraftsrapport. Å gjennomføre sam-
funnsoppdraget på en bærekraftig måte 
er en del av foretakets strategi for 2019–
2023 og resultatrapporteringen reflekte-
rer dette. Foretaket har på bakgrunn av 
en interessent- og vesentlighetsanalyse 
identifisert fire hovedtemaer som det 
rapporteres på; «Bane NOR skal opptre 
forbilledlig og etisk», «Bane NOR skal 
være en attraktiv arbeidsgiver», «Bane 
NOR skal være en fremtidsrettet klima- og 
miljøaktør» og «Bane NOR skal ha kunden 
og samfunnet i sentrum». Bane NOR har 
som en del av dette arbeidet etablert mål-
bilder og strategier, samt styrket arbeidet 
med risikoanalyse. Målet på sikt er å opp-
fylle kravene i GRIs hovedprinsipper.

Sektorpolitisk måloppnåelse 
Bane NORs årsresultat i 2018 var 629 mill. 
kroner, som hovedsakelig skyldes gevin-
ster fra salg av eiendom i Bane NOR Eien-
dom AS. Bane NOR hadde i 2018 et drifts-
år med høy aktivitet innen drift og vedlike-
hold. Det pågår en stor satsning på ut- 
bygging av ny jernbaneinfrastruktur. De 
største nybyggingsaktivitetene foregår på 
intercity-strekningene fra Hamar, Tøns-
berg og Fredrikstad inn mot Oslo. Bane 
NOR jobber for at forbedringsprogram-
met «Utbygging 2020» skal sørge for en 
mer effektiv drift. I tillegg skal konkurran-
seutsetting av drift og vedlikehold gi bety-
delige effektiviseringsgevinster. 

Bane NOR har satt seg spesifikke mål 
på områdene sikkerhet, mer for pengene, 
kunden i sentrum og fremtidsrettet sam-
funnsaktør, med tilhørende indikatorer 
og måltall. Blant de mest sentrale resul-
tatindikatorene ble punktligheten for per-
sontog 88,7 pst. (91,0 pst. i 2017). Punkt-
ligheten for godstog endte på 73,0 pst. 
(80,2 pst. i 2017) og regulariteten ble 98,2 
pst. (98,7 pst. i 2017).  På tross av at 2018 
har vært preget av vinterproblematikk og 
uforutsette hendelser, har Bane NOR hatt 
en relativt tilfredsstillende måloppnåelse.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 15 208 12 038
Driftskostnader 8 208 6 021
Brutto driftsresultat (EBITDA) 7 000 6 017
Driftsresultat (EBIT) 633 177
Netto finansposter -87 -124
Resultat før skatt 546 53
Skattekostnad 30 30
Resultat etter skatt 516 23
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 162 752 156 369
Omløpsmidler 15 330 13 716
Sum eiendeler 178 082 170 085
   
Egenkapital 9 976 10 689
Avsetning til forpliktelser 157 602 149 565
Rentebærende gjeld 3 150 5 545
Rentefri gjeld 7 354 4 286
Sum gjeld og forpliktelser 168 106 159 396
Sum egenkapital og gjeld 178 082 170 085
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 710 -3 840
Investeringsaktiviteter -13 846 -12 886
Finansieringsaktiviteter 12 821 18 920
Endring betalingsmidler -315 2 194
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 20 480 20 520
Brutto driftsmargin (EBITDA) 46,0 % 50,0 %
Driftsmargin (EBIT) 4,2 % 1,5 %
Egenkapitalandel 5,6 % 6,3 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2019
Oppetid (sektormål) 98,8 % 99,1 %
Regularitet (Bane NORs ansvar) 98,2 % 97,2 %
Punktlighet persontog 88,7 % 91,0 %
Punktlighet godstog 73,0 % 80,2 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Vederlag for avtaler med staten  13 434   12 058 
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 4 400 4 500
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

http://www.banenor.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 0,2 0,2
Hvorav tilskudd fra Kings Bay AS 0,2 0,2
Driftskostnader 0,2 0,2
Driftsresultat 0,0 0,0
Netto finansposter  0,0
Resultat før skatt 0,0 0,0
Skattekostnad  0,0
Resultat etter skatt 0,0 0,0
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 3,9 3,9
Omløpsmidler 0,3 0,3
Sum eiendeler 4,2 4,2
  
Sum egenkapital 4,1 4,1
Avsetning til forpliktelser  0,0
Rentebærende gjeld  0,0
Rentefri gjeld 0,1 0,1
Sum gjeld og forpliktelser 0,1 0,1
Sum egenkapital og gjeld 4,2 4,2
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 0 0
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Bjørnøen AS eier all grunn og noen kul-
tur his to ris ke byg nin ger på Bjørn øya. Sel-
ska pet ble over tatt av den nors ke stat i 
1932 og ble i 1967 ad mi nist ra tivt un der-
lagt Kings Bay AS, som også le ve rer for-
valt nings tje nes ter til Bjørnøen. De ler av 
stats til skud det til Kings Bay over fø res til 
drift av Bjørnøen. 

Bjørnøen har som for mål å drifte og ut-
nyt te sel ska pets ei en dom mer på Bjørn-
øya, og an nen virk som het i for bin del se 
med det te. Det nors ke me teo ro lo gis ke in-
sti tutt ved Vær vars lin ga for Nord-Norge 
leier grunn til en me teo ro lo gisk sta sjon på 
Bjørn øya. I til legg har Vær vars lin ga for 
Nord-Norge det ko or di ne ren de an sva ret 
for de vi ten ska pe li ge ak ti vi te te ne på ei en-
dom men de leier. 

Bjørn øya na tur re ser vat ble opp ret tet i 
2002. Fred nin gen om fat ter hele øya med 
unn tak av et mind re land are al. Sys sel-

man nen på Svalbard er for valt nings myn-
dig het og har opp syns an svar i na tur re ser-
va tet. Bjørn øya har en vik tig geo gra fisk 
po si sjon midt mel lom Norges fast land og 
Svalbard.

Må let med sta tens ei er skap i Bjørnøen 
AS er å iva re ta sta tens ei er in ter es ser til 
grun nen. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Sel ska pets drifts inn tek ter kom mer fra 
ut leie av ei en dom men og ut gjor de 19 946 
kro ner i 2018. Drifts kost na der ut over det-
te dek kes av til skudd over ført fra Kings 
Bay, og be vil ges over stats bud sjet tet. Til-
skud det i 2018 ut gjor de 165 001 kro ner, 
mot 173 739 kro ner i 2017.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Bjørnøen AS for val ter ei en doms ret ten til 
grun nen på Bjørn øya og leie av ta le ne med 
metereologisk in sti tutt på en ef fek tiv 
måte. 

Administrerende direktør:  
Per Erik Hanevold

Styre: Tor Instanes (leder),  
Widar Salbuvik (nestleder),  
Ellen Langeggen, Egil Murud,  
Elin Bang Tverfjeld

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Klima- og miljødepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.kingsbay.no

©
 Kings Bay AS

Bjørnøen AS

http://www.kingsbay.no


80

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 41,3 40,1
Driftskostnader 41,9 39,7
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,3 1,4
Driftsresultat (EBIT) -0,7 0,4
Netto finansposter 0,2 0,1
Resultat før skatt -0,5 0,5
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt -0,5 0,5
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 3,7 4,1
Omløpsmidler 18,7 18,2
Sum eiendeler 22,4 22,3
   
Egenkapital 8,5 9,0
Avsetning til forpliktelser 8,1 7,1
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 5,8 6,1
Sum gjeld og forpliktelser 13,9 13,2
Sum egenkapital og gjeld 22,4 22,3
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1,5 3,0
Investeringsaktiviteter -0,7 -0,7
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 0,9 2,3
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 8,5 9,0
Brutto driftsmargin (EBITDA) 1 % 4 %
Driftsmargin (EBIT) -2 % 1 %
Egenkapitalandel 38 % 41 %
Egenkapitalrentabilitet -6 % 5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 12 % 19 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -6 % 5 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Antall forestillinger totalt 73 96
Antall solgte billetter 10 180 8 960
Publikumsbelegg Bergen (eksklusiv  
Den kulturelle skolesekken) 88 % 57 %
Publikumsbelegg turne Norge  
(eksklusiv Den kulturelle skolesekken) 59 % 36 %
Publikumsbelegg gjestespill/ 
turne internasjonalt 52 % 26 %
Billettinntekter 2,3 1,3
  
Tilskudd 2018 2017
Kulturdepartementet 27,1 26,5
Hordaland fylkeskommune  
og Bergen kommune 11,6 11,4
Andre offentlige tilskudd 0,1 0,4
Sum tilskudd 38,8 38,3
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 30 30
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 70 % 70 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Car te Blan che AS  er Norges nasjonale 
kompani for samtidsdans og er lokalisert i 
Bergen.

Selskapet produserer og viser forestil-
linger laget av norske og internasjonale 
koreografer innenfor samtidsdans. Carte 
Blanche har et nasjonalt og regionalt an-
svar for å formidle samtidsdans til et 
mangfoldig publikum og å bidra til å utvi-
kle kunnskapen om norsk samtidsdans 
internasjonalt. 

Statens eierskap i Carte Blanche er be-
grunnet ut i fra kulturpolitiske formål. Må-
lene for bevilgningene til musikk- og sce-
nekunstformål i 2018 var å legge til rette 
for produksjon, formidling og etterspør-
sel av musikk og scenekunst. Dette skal 
bygge opp under de overordnede målene 
om å bidra til at alle kan få tilgang til kunst 
og kultur av høy kvalitet, og å fremme 
kunstnerisk utvikling og fornyelse. 

Viktige hendelser
Bergen kommune vedtok i juni 2018 å  
ombygge og rehabilitere Sentralbadet til 
Scenekunsthus primært for institusjonene 
Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, og å 
fullfinansiere investeringen på 615 mill. 
kroner Til fradrag kommer effekten av sta-
tens bidrag på 230 mill. kroner. Hordaland 
fylkeskommune vedtok å bidra med 100 
mill. kroner til prosjektet i form av årlig 
driftstilskudd på 5 mill. kroner i 20 år.

Bærekraft og samfunnsansvar
Selskapet har ansatte, omsetning og ba-
lanse under grensen for hva som regnes 
som små foretak, uten krav til årsberet-
ning utover at grunnlaget for fortsatt drift 
er til stede.

Selskapet har ansatte med ulik kultu-
rell bakgrunn, og bruker dette bevisst i 

egen profilering for slik å bidra til å skape 
gode og mangfoldige forbilder. Ytringsfri-
het er en grunnleggende menneskerett, 
og en viktig forutsetning for kompaniets 
interne og eksterne kommunikasjon og 
sceniske produksjoner.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Basert på de statlige målene for norsk 
scenekunst, definerte Carte Blanche egne 
mål for 2018. De målene som ble nådd, 
var å: produsere to nye forestillinger, styr-
ke turnévirksomheten og nå ut til et stør-
re og mer mangfoldig publikum. Et fjerde 
mål om å utvikle et elektronisk produk-
sjonsarkiv ble ikke nådd i 2018, men føl-
ges opp i 2019.

Produksjonen «Get Lost» ble omtalt som 
morsom, underholdende og tankevekken-
de (Aftenposten), og sterkt samfunnskritisk 
og livsberikende (teaterungdom.no). Pro-
duksjonen «Souflette» ble opplevd som et 
særeget og stemningsfullt sted (Dagbladet) 
og en kroppslig feiring av lyster, naturen og 
mangfoldet (Bergens Tidende). 

Carte Blanche har de siste årene en-
dret kunstnerisk profil, noe som også har 
påvirket kompaniets internasjonale nett-
verk. Gjestespill bidrar til å øke interessen 
og kunnskapen om norsk samtidsdans, 
og til økt kunstnerisk bevissthet og utvik-
ling i kompaniet. Dette gjør det også mer 
attraktivt for både skapende koreografer 
og utøvende dansere å arbeide med og 
for Carte Blanche. Antall internasjonale 
gjestespill økte fra 3 i 2017 til 14 i 2018. 

Årsrapporten fra Carte Blanche inngår 
i en samlet vurdering av den sektorpoli-
tiske måloppnåelsen på scenekunstområ-
det. Rapporteringen for 2018 viser at sel-
skapet alt i alt bidrar til at den sektorpoli-
tiske måloppnåelsen blir oppnådd. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 163 149
Driftskostnader 159 147
Brutto driftsresultat (EBITDA) 8,8 5,9
Driftsresultat (EBIT) 4,4 2,1
Netto finansposter 0,3 0,3
Resultat før skatt 4,8 2,4
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 4,8 2,4
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 28,5 27,1
Omløpsmidler 55,3 49,5
Sum eiendeler 83,8 76,6
   
Egenkapital 46,2 41,4
Avsetning til forpliktelser 0,2 1,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 37,5 33,8
Sum gjeld og forpliktelser 37,7 35,2
Sum egenkapital og gjeld 83,8 76,6
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 5,6 1,7
Investeringsaktiviteter -5,4 -4,6
Finansieringsaktiviteter -0,4 -0,4
Endring betalingsmidler -0,1 -3,2
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 46,2 41,4
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 4 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 1 %
Egenkapitalandel 55 % 54 %
Egenkapitalrentabilitet 10 % 6 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % 6 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Antall forestillinger totalt 757 760
Antall solgte billetter 127 849 126 832
Publikumsbelegg 76 % 75 %
Billettinntekter 27,9 22,8
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kulturdepartementet 122 120
Andre 8,8 0,0
Sum tilskudd 131 120
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 142 139
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 66,67 % 66,67 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

AS Den Nationale Scene (DNS) er en av 
landets fire nasjonale scenekunstinstitu-
sjoner og har lange tradisjoner. Teatret er 
en forlengelse av Ole Bulls Det Norske 
Theater, som ble etablert i 1850. Det nå-
værende teaterbygget ble åpnet i 1909 og 
er i dag fredet. DNS skal skape samfunns-
relevant, engasjerende og vesentlig teater 
av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt pu-
blikum. I tråd med mandatet som nasjo-
nalteater, skal DNS presentere et mang-
foldig program, bidra til kunstnerisk utvik-
ling, ivareta kulturarven og ha et utbredt 
samarbeid med andre aktører. 

Huset har tre scener. I tillegg leier tea-
tret andre lokaler til administrasjon, prø-
vesaler og lagring.

Bærekraft og samfunnsansvar
DNS tar samfunnsansvar i tråd med regje-
ringens eierskapspolitikk, og ivaretar 
menneskerettighetene og arbeidstaker-
rettighetene i sin virksomhet. Teatret har 
et godt samarbeid med fagforeningene 
og vernesiden i selskapet. DNS driver ak-
tivt og målrettet HMS-arbeid. Det er ikke 
avdekket korrupsjon og habilitetsreglene 
etterleves. DNS har kontrollrutiner som 
ivaretar dette. Teatret påvirker ikke det 
ytre miljø negativt og følger Bergen kom-
munes sorteringssystem for avfall.   

Viktige hendelser
DNS er i en KVU-prosess for utvidelse av 
arealene. Prosessen innebærer at Kultur-
departementer arbeider med å tilrette-
legge grunnlag for en tilrådning. For DNS 
er gode og fremtidsrettede produksjons- 
og formidlingslokaler viktig for å sikre 
kunstnerisk kvalitet og forvaltning av 
samfunnsansvaret fremover. Kombina-
sjonen av vedlikeholdsetterslep på da-
gens bygg og utstyr og en generell plass-
mangel er utfordrende. Teatrets plass-
mangel hindrer større effektivisering pga. 
lydsmitte, begrenset lagring og vanskelig 
logistikk bak scenen og i verkstedene.  Det 
er også behov for å skape bedre og mer 
tilgjengelige lokaliteter for publikum. 
Først da kan teateret møte kravet om uni-
versell utforming. 

Det gjennomføres jevnlige investerin-
ger i bygget og vedlikeholdsplanen følges. 

Stortinget bevilget 101 mill. kroner til re-
habilitering av tak og yttervegger, og dette 
arbeidet ble startet ved årsskiftet 2018/ 
2019. DNS har i tillegg behov for oppgra-
dering av stoler i salene, ny dreiescene, 
jernteppe, snorloft og annen infrastruk-
tur.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Statens eierskap i DNS er begrunnet ut i 
fra kulturpolitiske formål. Målene for be-
vilgningene til musikk- og scenekunstfor-
mål i 2018 var å legge til rette for produk-
sjon, formidling og etterspørsel av musikk 
og scenekunst. Dette skal bygge under de 
overordnede målene om å bidra til at alle 
kan få tilgang til kunst og kultur av høy 
kvalitet, og å fremme kunstnerisk utvik-
ling og fornyelse. 

Totalbesøket i 2018 var 136 385. Reper-
toaret hadde et stort spenn og 33 ulike 
produksjoner ble presentert – totalt 686 
forestillinger. Av disse var ti urpremierer 
og åtte samproduksjoner. Syv var gjeste-
spill. Besøkstallene på egen- og sampro-
duserte voksenforestillinger, er høyere 
enn de siste fire år. Størst oppmerksom-
het fikk urpremieren på musikalen «Kris-
tin Lavransdatter». En dramatisering av 
romanen Arv og Miljø og en nyskrevet 
forestilling om Kim Frieles kamp for ho-
mofiles rettigheter («Kim F»), skapte også 
et stort engasjement i media og blant pu-
blikum. 

DNS arbeider både for å nå større mar-
ked og for å få et mer sammensatt publi-
kum. Det er et høyt antall av forestillinger 
og aktiviteter på huset og kapasiteten er 
utnyttet maksimalt. Teatret hadde bl.a. 
stor formidlingsaktivitet for å øke enga-
sjementet rundt repertoaret og senke ter-
sklene for å oppsøke teateret. 

For å styrke teatrets tilbud om somme-
ren ble familieforestillingen «NORR», en 
samproduksjon med Absence, vist i Tea-
terkjelleren i juli. I teatrets vestibyle ble 
det bygget en ny Ibsen-utstilling med fri 
entré.  Sommersatsingen ble en suksess 
og gjentas i 2019. 

Regnskapet for 2018 bærer preg av 
høy aktivitet og god kostnadskontroll.  Bil-
lettinntektene og andre inntekter ligger 
noe høyere enn budsjettert.

 

Teatersjef:  
Signe Agnete Gullestad Haaland

Styre: Siren Nøkling Sundland 
(leder), Victor Danielsen Norman 
(nestleder), Harald Alfsen,  
Kristin Bjørn, Ole Hope, Ragnhild 
Gudbrandsen*, Arne Kambestad*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 66,67 %
Selskapets nettside: www.dns.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 786 784
Driftskostnader 784 776
Brutto driftsresultat (EBITDA) 20,4 21,0
Driftsresultat (EBIT) 1,5 8,9
Netto finansposter -0,5 -0,5
Resultat før skatt 1,0 8,4
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 1,0 8,4
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 131,8 87,1
Omløpsmidler 117 176
Sum eiendeler 249 263
   
Egenkapital -99 -100
Avsetning til forpliktelser 20,1 21,4
Rentebærende gjeld 151 160
Rentefri gjeld 177 182
Sum gjeld og forpliktelser 348 363
Sum egenkapital og gjeld 249 263
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 2,8 40,8
Investeringsaktiviteter -63,6 -23,8
Finansieringsaktiviteter -1,4 -1,4
Endring betalingsmidler -62,2 15,6
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 51,4 59,6
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 3 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 1 %
Egenkapitalandel -40 % -38 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Antall forestillinger totalt 369 351
Antall solgte billetter 276 302 284 208
Publikumsbelegg 86 % 89 %
Billettinntekter  104   108 
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kulturdepartementet 625 612
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 648 646
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Den Nors ke Opera & Bal lett AS (DNO&B) 
er lan dets stør ste mu sikk- og sce ne kunst-
in sti tu sjon, og be står av kom pa ni ene Na-
sjo nal bal let ten og Na sjo nal ope ra en, for-
uten Ope ra or kest ret, Ope ra ko ret, Na sjo-
nal bal let ten UNG, Bar ne ko ret og Bal lett-
sko len. 

Virk som he ten ble etab lert i 1957, og 
hol der til i Bjør vi ka i Oslo. Å gjø re kunst 
vik ti ge re i folks liv, er sel ska pets stra te gis-
ke ho ved mål. DNO&B øns ker å ska pe 
ope ra og bal lett som set ter spor, ut vik le 
kunst ar te ne og for val te kul tur arv. 

Sta tens ei er skap i DNO&B er be grun-
net ut i fra kul tur po li tis ke for mål. Må le ne 
for be vilg nin ge ne til mu sikk- og sce ne-
kunst for mål er å leg ge til ret te for pro duk-
sjon, for mid ling og et ter spør sel av mu sikk 
og sce ne kunst. Det te skal bygge opp un-
der de over ord ne de må le ne om å bi dra til 
at alle kan få til gang til kunst og kul tur av 
høy kva li tet, og å frem me kunst ne risk ut-
vik ling og for ny el se. DNO&B had de i 2018 
rundt 20 pst. egen fi nan sie ring. 

Vik ti ge hen del ser
I ap ril 2018 var det 10 år si den dø re ne til 
Ope ra en i Bjør vi ka ble åp net, og over 60 
år si den in sti tu sjo nen ble stif tet. Ju bi le et 
ble mar kert med ju bi le ums fore stil lin ger, 
ak ti vi te ter og et om fat ten de sam ar beid 
med NRK. Over tre mil li o ner pub li kum-
me re har be søkt hu sets fore stil lin ger si-
den åp nin gen i 2008. Det er ut ar bei det og 
be slut tet en ny stra te gi for virk som he ten 
mot 2025. 

Bærekraft og samfunnsansvar
DNO&B har i 2018 ut ar bei det nye of fent-
lig til gjen ge li ge ret nings lin jer for ut øv el se 
av sam funns an svar. Det er null to le ran se 
for kor rup sjon, øko no misk kri mi na li tet, 
dis kri mi ne ring og tra kas se ring. Grunn leg-
gen de ret tig he ter in nen ar beids mil jø, li ke-
stil ling og med virk nings mu lig he ter skal 
iva re tas. 

Nye etis ke ret nings lin jer og nye vars-
lings ru ti ner ble im ple men tert vå ren 2018 
i kjøl van net av #metoo. Re ser ti fi se ring av 
DNO&B som Mil jø fyr tårn på går, og nye til-

tak er un der etab le ring. Det skal tas ak ti ve 
mil jø hen syn ved an skaf fel ser og i den 
dag li ge drif ten. Bæ re kraft i nær mil jø et er 
ett av satsningsområdene i Bjørvikafore-
ningen, som ble stif tet i 2018. 

DNO&B har et stort mang fold av an sat-
te, med ca. 40 uli ke yr kes grup per og na-
sjo na li te ter. Det er høy grad av li ke stil ling 
i le den de po si sjo ner, og sel ska pet har 
kvin ne lig sty re le der, ope ra sjef og bal lett-
sjef. Hu sets kunst ne ris ke le del se ut ford-
rer i sin pro gram me ring kjønns rol le-
mønst re i våre tra di sjons tun ge kunst ar-
ter, og job ber for bedre kjønns ba lan se 
blant ko reo gra fer og di ri gen ter.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Det to ta le be søks tal let for 2018 ble 
377 000 for delt på sce nis ke pro duk sjo ner 
og for mid lings ak ti vi te ter, og det ble frem-
ført fle re fore stil lin ger enn i 2017. 

Kunst ne ris ke mi le pæ ler in nen ope ra 
har blant an net vært Bil ly Budd og Spar 
Dame. Bar ne ope ra en Pur ri ot og den for-
svun ne bron se hes ten av Kverndokk/Rør-
vik vant kri ti ker pri sen for mu sikk. Pro-
gram met VOeX ble lan sert, for å frem me 
og ut vik le ny ope ra. 

For Na sjo nal bal let ten ut gjor de ur pre-
mi ere ne på The Ham let Com plex og Jo 
Strøm grens Sult to sen tra le be gi ven he ter. 
Na sjo nal bal let ten gjes tet Shang hai og St. 
Petersburg med verk ut vik let spe si elt for 
Na sjo nal bal let ten, hen holds vis Ghost og 
Epic Short. 

Fa mi lie fore stil lin gen Nøt te knek ke ren av- 
slut tet året med ful le hus, og en av fore-
stil lin ge ne ble i sam ar beid med OBOS bil-
lett fond fylt med sko le barn. 

DNO&B end te for and re år på rad med 
et po si tivt års re sul tat, men øko no mi en er 
fort satt ut ford ren de med hen syn til pen-
sjons kost na der, økte ved li ke holds kost na-
der og press på egen inn tek ter.

DNO&Bs rap port inn går i en sam let 
vur de ring av den sek tor po li tis ke mål opp-
nå el sen på sce ne kunst om rå det. Års rap-
por te rin gen for 2018 vi ser at sel ska pet alt 
i alt bi drar til at den sek tor po li tis ke mål-
opp nå el sen blir opp nådd.

Administrerende direktør: 
Geir Bergkastet

Styre: Anne Carine Tanum 
(leder), Jan Petersen (nestleder), 
Harald Espedal, Håkon Berge, 
Gro Malmbekk Bergrabb,  
Rasmus Heggdal*, Marit Brekke* 
(* valgt av de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.operaen.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Netto driftsinntekter 114,0 111,2
Driftskostnader 109,0 107,2
Brutto driftsresultat (EBITDA) 6,8 6,7
Driftsresultat (EBIT) 5,0 4,0
Netto finansposter 1,1 1,1
Resultat før skatt  6,1 5,1
Skattekostnad 1,6 1,4
Resultat etter skatt  4,5 3,7
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 4,7 7,7
Omløpsmidler 80,2 77,9
Sum eiendeler 84,9 85,6
  
Egenkapital 29,4 46,9
Avsetning til forpliktelser 10,7 16,1
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 44,8 22,6
Sum gjeld og forpliktelser 55,5 38,7
Sum egenkapital og gjeld 84,9 85,6
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 2,5 4,9
Investeringsaktiviteter 0,2 0,5
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Valutaeffekter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 2,7 5,4
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 29,4 46,9
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 4 % 4 %
Egenkapitalandel 35 % 55 %
Egenkapitalrentabilitet 12 % 8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 4 % 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 16 % 12 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Nærings- og fiskeridepartementet 112 110
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 45 45
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 67 % 67 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Eks port kre ditt Norge AS ble opp ret tet i 
2012 for å for val te sta tens eks port kre ditt-
ord ning, som inn til 2011 ble for val tet av 
Ek sport fi nans ASA. Sel ska pets virk som het 
er re gu lert i lov om Eks port kre ditt Norge 
AS og for skrift om eks port kre ditt ord nin-
gen. 

Eks port kre ditt ord nin gen er en stat lig 
ord ning for fi nans tje nes ter til kjøp av ka-
pi tal va rer og tje nes ter, i ho ved sak ved 
eks port. Vil kå re ne for lå ne ne re gu le res 
bl.a. i en OECD-til knyt tet eks port fi nan sie-
rings av ta le. Lå ne ne fi nan si e res av stats-
kas sen og står på sta tens ba lan se. Alle lån 
skal være ga ran tert av en stat lig eksport-
garantiinstitusjon og/el ler en fi nans in sti-
tu sjon med god ra ting, el ler sik ret i hen-
hold til Eks port kre ditt Norges kre ditt ret-
nings lin jer. Midler til drift av Eks port kre-
ditt Norge dek kes av til skudd fra sta ten, 
og til skud det er sel ska pets enes te inn-
tekts kil de.

Må let med sta tens ei er skap i Eks port-
kre ditt Norge er å frem me norsk eks port 
gjen nom kon kur ran se dyk tig, til gjen ge lig 
og ef fek tiv eks port fi nan sie ring. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I stats bud sjet tet for 2018 ble eks port kre-
ditt ord nin gen ut vi det til også å in ne hol de 
et til bud av lån på mar keds mes si ge vil kår 
til kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i 
Norge. Til bu det ble im ple men tert som-
me ren 2018 og er mid ler ti dig. I 2017 ble 
det gjen nom ført en eks tern eva lue ring av 
Ga ran ti in sti tut tet for eks port kre ditt (GIEK) 
og Eks port kre ditt Norge. Eva lue rings rap-
por ten vis te bl.a. at eks port kre ditt ord nin-
gen bi drar ve sent lig til økt eks port, og vir-
ker som et sup ple ment til det pri va te 
mar ke det gjen nom å ut vi de til bu det av 
lån. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Eks port kre ditt Norges over ord ne de ret-
nings lin jer for sam funns an svar fin nes i 
OECDs «Rec om men da tion of the Council 
on Com mon Ap proaches for Of fi cial ly 
Sup ported Ex port Credits and En vi ron-

men tal and So cial Due Dilligence» og 
«Rec om men da tion of the Council on Bri-
bery and Of fi cial ly Sup ported Ex port Cre-
dits». Eks port kre ditt Norge har også slut-
tet seg til Ek va tor prin sip pe ne. I tråd med 
ret nings lin jer fra OECD og Ek va tor prin sip-
pe ne klas si fi se rer sel ska pet sine lån i hen-
hold til ri si ko en for ne ga tiv mil jø på virk-
ning og uguns ti ge so si a le for hold. Gjen-
nom fø ring av an ti kor rup sjons til tak ba se-
res på ri si ko vur de rin ger av land, sek tor og 
trans ak sjon. Alle lån blir gitt un der for ut-
set ning av at det ikke fore lig ger mis tan ke 
om kor rup sjon i til knyt ning til transaksjo-
nen. Eksportkreditt Norge har et for melt 
sam ar beid med GIEK, og sam men kan de 
på vir ke ver di kje den i pro sjek te ne de fi-
nan si e rer i en po si tiv ret ning gjen nom 
kra ve ne som stil les. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pets ak ti vi te ter i 2018 støt tet opp 
un der sta tens mål med ei er ska pet i Eks-
port kre ditt Norge om å frem me norsk 
eks port. Eks port kre ditt Norge vi ser til at 
kun de ne rap por te rer at fi nan si e ring fra 
Eks port kre ditt Norge var ut lø sen de for at 
eks port kon trak ter for i alt 7 mrd. kro ner 
ble inn gått. Me non Economics har es ti-
mert at dis se kon trak te ne har hatt ve-
sent lig ef fekt på ver di ska ping og sys sel-
set ting i eks port be drif te ne og i sam fun-
net. Interessentundersøkelser vi ser også 
at in ter es sen te ne opp le ver eks port fi nan-
sie rings til bu det som kon kur ran se dyk tig, 
og at in ter es sen te ne jevnt over er for nøyd 
med ser vi cen og kom pe tan sen hos Eks-
port kre ditt Norge. Som føl ge av at si tua-
sjo nen in nen pe tro le ums re la ter te næ rin-
ger har vært kre ven de de siste åre ne, har 
Eks port kre ditt Norges ar bei det mye med 
å føl ge opp ute stå en de por te føl je knyt tet 
til den ne de len av por te føl jen. Sel ska pet 
job bet også ak tivt, sam men med re le van-
te vir ke mid del ak tø rer som GIEK og In no-
va sjon Norge, for å gjø re til bu det kjent og 
lett til gjen ge lig, sær lig for små og mel lom-
sto re be drif ter. Sel ska pets har fo kus på 
ef fek tiv res surs bruk, gjen nom for enk ling 
av pro ses ser og di gi ta li se ring. 

Administrerende direktør: 
Otto Søberg

Styre: Else Bugge Fougner 
(leder), Finn Ivar Marum,  
Siri Beate Hatlen, Ingelise 
Arntsen, Øyvind Holte,  
Marie Sørli* (* valgt av  
de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.eksportkreditt.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 127 122
Driftskostnader 124 116
Brutto driftsresultat (EBITDA) 4,4 7,2
Driftsresultat (EBIT) 2,6 6,4
Netto finansposter 0,9 0,7
Resultat før skatt 3,5 7,1
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 3,5 7,1
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 0,7 2,5
Omløpsmidler 55,5 53,4
Sum eiendeler 56,1 55,9
  
Egenkapital 30,7 27,2
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 25,4 28,6
Sum gjeld og forpliktelser 25,4 28,6
Sum egenkapital og gjeld 56,1 55,8
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 2,4 9,2
Investeringsaktiviteter 0,0 0,0
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 2,4 9,2
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 30,7 27,2
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 2 % 5 %
Egenkapitalandel 55 % 49 %
Egenkapitalrentabilitet 12 % 30 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 22 % 14 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 12 % 30 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten 126,8 125,2
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 77 77
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 43 %

Eno va SF ble opp ret tet i 2001 et ter en 
om or ga ni se ring av ar bei det med om leg-
ging av ener gi bruk og ener gi pro duk sjon. 
Enovas for mål er å bi dra til re du ser te kli-
ma gass ut slipp og styr ket for sy nings sik-
ker het for ener gi samt tek no lo gi ut vik ling 
som på leng re sikt også bi drar til re du ser-
te kli ma gass ut slipp. Eno va for val ter Kli-
ma- og ener gi fon det, som skal være en 
lang sik tig fi nan sie rings kil de for ar bei det. 
Kli ma- og ener gi fon det får inn tek te ne fra 
et på slag på nettarif fen, over fø rin ger over 
stats bud sjet tet og fra opp tjen te ren ter på 
inne stå en de ka pi tal på Kli ma- og ener gi-
fon det fra fore gå en de år. 

Sty rin gen av Eno va føl ger prin sip pe ne 
for mål- og re sul tat sty ring. Opp dra get 
med for valt nin gen av Ener gi fon det er gitt 
til Eno va gjen nom en fi re årig sty rings av ta-
le mel lom Kli ma- og mil jø de par te men tet 
og Eno va samt år lige opp drags brev fra 
de par te men tet. Den år li ge bud sjett ram-
men for drift av Eno va fast set tes i opp-
drags brev og dek kes av Kli ma- og ener gi-
fon det.

Må let med sta tens ei er skap i Eno va er 
å opp nå ener gi po li tis ke mål. Sel ska pet 
skal ha ef fek tiv drift

Vik ti ge hen del ser
Ansvaret for Enova SF ble overført fra 
Olje- og energidepartementet til Klima- og 
miljødepartementet med virkning fra 1. 
mai 2018.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Eno vas sam funns opp drag er å ska pe mar-
keds end ring for løs nin ge ne som tar oss til 
lav ut slipps sam fun net. Gjen nom sin vir ke-
mid del bruk frem mer Eno va va ri ge end rin-
ger i til bud og et ter spør sel et ter ef fek ti ve og 
for ny ba re ener gi- og kli ma løs nin ger. Eno va 
job ber også med hold nings ska pen de ar-
beid over for næ rings liv og pri vat per so ner.

En grunn leg gen de for ut set ning for 
Eno va er at ar bei det gjen nom fø res i sam-
svar med gjel den de lo ver og reg ler og i 
tråd med god prak sis in nen for om rå der 
som hel se, mil jø og sik ker het, men nes ke-

ret tig he ter, for ret nings etikk og an ti kor-
rup sjon. Enovas le del se ar bei der mål ret-
tet for at etis ke ret nings lin jer sam men 
med sel ska pets ver di er, fun ge rer som en 
ret te snor for å opp tre etisk for svar lig. 
Eno va har i 2018 re vi dert og opp da tert 
sine etis ke ret nings lin jer. Dis se er i sin hel-
het til gjen ge lig på nett si de ne. 

Eno va ar bei der med å mi ni me re sel-
ska pets på virk ning på det ytre mil jø. Eno-
va har kon tor lo ka ler med lavt ener gi - 
for bruk og for ny ba re ener gi kil der. Kontor - 
lo ka le ne er BREEAM-ser ti fi sert, og sam - 
ar bei der med hus ei er om til tak in nen 
ener gi bruk, vann for bruk og av falls sor te-
ring. Eno va har i 2018 be slut tet å flyt te til 
nytt kon tor bygg i 2019, et bygg som er det 
frem ste i lan det på ener gi bruk og kli ma-
av trykk.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sty rings av ta len gir Eno va lang sik ti ge øko-
no mis ke ram mer og stor fag lig fri het. Sty-
rings mo del len gir Eno va mu lig het til å ut-
nyt te de res sur se ne som er stilt til rå dig-
het ef fek tivt. 

I til legg til Enovas for mål, stil ler sty-
rings av ta len opp tre del mål om at Eno va 
skal frem me: re du ser te kli ma gass ut slipp 
som bi drar til å opp fyl le Norges kli ma for-
plik tel se for 2030, økt in no va sjon in nen 
ener gi- og kli ma tek no lo gi til pas set om stil-
lin gen til lav ut slipps sam fun net samt styr-
ket for sy nings sik ker het gjen nom flek si bel 
og ef fek tiv ef fekt- og ener gi bruk. Det er 
ut ar bei det fire mål in di ka to rer som un der- 
veis i av ta le pe ri oden skal gi in di ka sjon på 
Enovas mål opp nå el se. Mål in di ka to re ne ut- 
gjør ett av fle re grunn lag for sty rings dia lo-
gen mel lom de par te men tet og Eno va. 

Eno va ble i 2018 til ført nær me re 2,8 
mrd. kro ner og har til delt støt te på over 
2,3 mrd. kro ner til om lag 1000 kli ma- og 
ener gi pro sjek ter og i til legg støt tet om lag 
14 000 en kelt til tak i bo li ger gjen nom Eno-
vatilskuddet. Ut vik lin gen i 2018 for samt li-
ge mål in di ka to rer var god, sett opp mot 
de av ta le fes te de ni vå ene for pe ri oden 
2017–2020. 

Administrerende direktør:  
Nils Kristian Nakstad
Styre: Tore Holm (leder), Elizabeth  
Baumann Ofstad (nestleder), Eirik 
Gaard Kristiansen, Linda Litlekalsøy 
Aase, Dina Elverum Aune, Olav Hasaas, 
Einar Håndlykken, Hege Glasø Wiggen* 
Anita Fossdal*, Boy Kåre Kristoffersen*, 
(* valgt av de ansatte)
Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Klima- og miljødepartementet1: 100 % 
Selskapets nettside: www.enova.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 470,4 430,5
Driftskostnader 435,8 384,2
Brutto driftsresultat (EBITDA) 58,1 77,3
Driftsresultat (EBIT) 34,6 46,3
Netto finansposter 2,4 2,9
Resultat før skatt 37,0 49,2
Skattekostnad 9,3 12,1
Resultat etter skatt 27,7 37,1
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 81,1 57,9
Omløpsmidler 333,3 333,6
Sum eiendeler 414,4 391,5
   
Egenkapital 125,9 114,3
Avsetning til forpliktelser 99,6 63,2
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 188,8 214,0
Sum gjeld og forpliktelser 288,4 277,2
Sum egenkapital og gjeld 414,3 391,5
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 17,3 206,8
Investeringsaktiviteter -28,9 -0,5
Finansieringsaktiviteter -3,2 42,2
Endring betalingsmidler -14,8 248,5
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 314,7 328,3
Brutto driftsmargin (EBITDA) 12 % 18 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 11 %
Egenkapitalandel 30 % 29 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Målt kvalitet i kundeservice på togstasjon 85 % 86 %
Svært fornøyd eller fornøyd  
med kundeservice på telefon 91 % 91 %
Gjennomsnittlig oppetid 99,9 % –
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Samferdselsdepartementet 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 250 250
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Entur AS ble fisjonert ut fra NSB AS og 
lagt under Samferdselsdepartementet i 
april 2017. Entur driver billettsalg og leve-
rer billetteringsløsninger for jernbanen. 
Selskapet leverer også en nasjonal digital 
infrastruktur, som alle kollektivoperatø-
rer kan benytte i sine digitale kanaler for 
reiseplanlegging og billettering. Tjeneste-
ne som Entur tilbyr er regulert i avtale 
med staten v/Jernbanedirektoratet. Tje-
nester knyttet til salg- og billetteringsløs-
ninger for jernbanen er fullfinansiert av 
togoperatørene. Disse har trafikkavtale 
med staten, der de ved inngåelse av av-
tale forplikter seg til å bruke Enturs salgs- 
og billetteringsløsninger iht. fastsatte sat-
ser. Tjenester knyttet til utvikling og drift 
av en nasjonal reiseplanleggingstjenester 
og billetteringstjenester for all kollektiv-
transport finansieres over statsbudsjet-
tet. Statens mål med eierskapet er å til- 
by tjenester på konkurransenøytrale vil-
kår for reiseplanlegging og billettering  
for kollektivtransportsektoren i Norge. 
Enturs visjon er samarbeid om enkle bæ-
rekraftige reiser, og selskapet har som 
mål å koble kollektiv-Norge sammen slik 
at det blir enkelt å planlegge, kjøpe og 
reise kollektivt. Selskapets hovedkontor 
ligger i Oslo.

Viktige hendelser 
I 2018 har Entur hatt særlig fokus på å 
klargjøre jernbanens salgs- og billette-
ringsløsninger, slik at disse skal kunne 
håndtere flere togoperatører. Arbeidet 
har vært omfattende og komplekst. Entur 
er i ferd med å sluttføre arbeidet, og vil 
være klar for å ta inn ny operatør på Sør-
landsbanen i 2019. Entur har i 2018 også 
gjennomført en omprofilering av billettut-
salget på togstasjoner og av billettauto-
mater og kortlesere (validatorer). 

Enturs digitale plattform er i 2018 blitt 
videreutviklet slik at et mangfold av aktø-
rer kan dele de samme tjenestene og ut-
veksle tjenester seg imellom. Ved utgan-
gen av 2018 delte over 60 kollektivaktører 

rutedata, sanntidsinformasjon, transport-
midler og priser. Så langt samler og deler 
Entur 4 000 rutetabeller og 60 000 stoppe-
steder i en nasjonal database. Dette er 
data som blir benyttet i ulike aktørers digi-
tale kanaler og i Enturs egen nasjonale 
reiseplanlegger. Løsningene gjør det også 
mulig å selge billetter som dekker hele 
reisen, uavhengig av kollektivaktør. 

Entur vedtok høsten 2018 å gå over fra 
en ytelsesbasert pensjonsordning i Sta-
tens pensjonskasse til en ny innskudds-
pensjonsordning pr. 1. januar 2019. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Enturs visjon, målsetninger og strategi er 
forankret i FNs bærekraftsmål. Enturs 
virksomhet skal bygge opp under målet 
om bærekraftige byer og samfunn. Sel-
skapet har særlig fokus på områdene 
innovasjon og infrastruktur, ansvarlig for-
bruk og produksjon samt samarbeid.  

Sektorpolitisk måloppnåelse
Gjennom modernisering og tilretteleg-
ging av jernbanens billettsystemer, har 
Entur i 2018 bidratt til at sektoren tilbyr 
tjenester på konkurransenøytrale vilkår. 
Entur har også lagt til rette for at det skal 
være enkelt å reise kollektivt gjennom å 
levere en nasjonal digital infrastruktur 
som alle kollektivoperatører kan benytte. 
Gjennom standardisering, deling av data 
og utvikling av nasjonale fellesløsninger, 
sørger selskapet for effektiv utnyttelse av 
samfunnets ressurser. Mål for kostnads-
utvikling, effektivitet, fremdrift og kvalitet 
i større prosjekter, oppetid og datakvalitet 
er viktige indikatorer på om selskapet lyk-
kes med sitt oppdrag. Det er i 2018 lagt 
ned betydelig arbeid for å bedre kvalite-
ten i datagrunnlaget, sikre høy oppetid i 
digitale kanaler og informasjonssikker-
het. Kvaliteten på Enturs tjenester oppfyl-
te i 2018 kravene fastsatt i avtaler med 
NSB AS (nå Vygruppen AS) og Jernbanedi-
rektoratet. Entur avga et positivt økono-
misk resultat for 2018.

Administrerende direktør:  
Johnny Welle

Styre: Kari Bing Orgland (leder),  
Leif Harald Jensen (nestleder),  
Sverre Gjessing, Sonja Chirico Indrebø, 
Bente Sandaker*, Klaus Ruyter*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Samferdselsdepartementet: 100 % 
Selskapets nettside: www.entur.org
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 0,0 0,0
Driftskostnader 0,0 0,0
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,0 0,0
Driftsresultat (EBIT) 0,0 0,0
Netto finansposter 0,0 0,0
Resultat før skatt 0,0 0,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,0 0,0
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler  472   462 
Omløpsmidler  539   573 
Sum eiendeler 1 011  1 035 
  
Egenkapital  15   15 
Avsetning til forpliktelser  512   498 
Rentebærende gjeld  85   97 
Rentefri gjeld  399   425 
Sum gjeld og forpliktelser 996  1 020 
Sum egenkapital og gjeld 1 011  1 035 
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 13 17
Investeringsaktiviteter -31 -25
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler -18 -8
  
Nøkkeltall 2018 2017
Rørledningssystem (antall km) 8 829 8 900
Regularitet 99,16 % 99,48 %
Gass transportert til ilandførings- 
terminalene i Europa (mrd. Sm3) 114 117
Største leveranse pr. døgn (mill. Sm3) 368 376
Skipsanløp Kårstø 633 618
Tariffinntekter Gassco operatøransvar 31 458 27 670
Driftskostnader Gassco operatøransvar 7 437 5 382
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Tilskudd til CO2 Verdikjede-studier 0,0 12,7
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 330 332
Andel ansatte i Norge 58 % 58 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Gass co AS ble tablert i 2001 og er ope ra-
tør for det in te grer te trans port sy ste met 
for gass fra norsk kon ti nen tal sok kel til  
Eu ro pa. Sy ste met be står av rør led nin ger, 
pro sess an legg og platt for mer. Gass co er 
også ope ra tør for mot taks ter mi na ler for 
norsk gass i Tysk land, Bel gia, Frank ri ke  
og Stor bri tan nia. Gasscos ho ved kon tor er 
lo ka li sert i Karm øy kom mu ne i Ro ga land.

Som en nøy tral og uav hen gig ope ra tør 
skal Gass co stå for ef fek tiv drift, ved li ke-
hold og ut byg ging av trans port- og pro-
ses se rings an legg. Som del av sy stem an-
sva ret ut re der Gass co vi de re ut vik ling av 
trans port sy ste met og til knyt te de an legg 
for å opp nå en hel het lig trans port- og be-
hand lings løs ning for gass virk som he ten. 
Gass co har også an svar for å til de le og 
for de le ka pa si tet til ski per ne. 

Gass trans port sy ste met eies av uli ke in-
ter es sent skap som igjen eies av sta ten, 
gjen nom SDØE, og pri va te sel ska per. 
Gass co ut fø rer ak ti vi te ter på veg ne av in-
ter es sent ska pe ne for del ta ger nes reg-
ning og ri si ko. Det skjer in gen inn tje ning i 
Gass co. Ski pe re be ta ler re gu ler te trans-
port tarif fer som gir ei er ne av gass trans-
port sy ste met en ri me lig av kast ning på in-
ves te rin ge ne. 

Gasscos vi sjon er: «Gass co se curing 
ener gy sup ply»

Må let med sta tens ei er skap i Gass co er 
ef fek tiv drift og hel het lig ut vik ling av gass-
trans port sy ste met på norsk sok kel. 

Vik ti ge hen del ser
Gass co over tok ope ra tør an sva ret for pro-
sess an leg get Vest pro sess på Mong stad 1. 
ja nu ar 2018. Vest pro sess be hand ler fly-
ten de våt gass fra gassprosesseringsan-
legget på Kolls nes og Stu re ter mi na len. 

Opp gra de rin gen av gassprosessanleg-
get på Ny ham na ble fer dig stilt for å ta 
imot gass fra Aas ta Hansteen-fel tet, som 
star tet pro duk sjo nen i de sem ber 2018. 

Un der vanns til knyt nin gen fra Jo han 
Sverd rup-fel tet til Statpipe-rik gass rø ret 
for gass le ve ran ser til Kår stø-an leg get ble 
fer dig stilt 3. kvar tal 2018. Opp start av 
gass eks port fra Jo han Sverd rup-fel tet er 
plan lagt i 4. kvar tal 2019.

Gass co gjen nom før te i 2018 en kon-
sept stu die av gren rør fra Eu ro pi pe II til 
Ny bro i Dan mark. Gren rø ret er en del av 

in fra struk tur pro sjek tet Bal tic Pipe, med 
plan lagt opp start i 2022.

Gass co har gjen nom ført vur de rin ger 
av be ho vet for fram ti dig ut vik ling av norsk 
gass in fra struk tur, her un der et igang satt 
pro sjekt knyt tet til vi de re ut vik ling av gass-
rør led nin ge ne i Heim dal-om rå det og stu-
di er knyt tet til fjer ning av Heim dal sti ge-
rørs platt for men.  

Gass co har vur dert gass trans port løs-
ning for gass res sur se ne i om rå det nord 
av Alv heim, Kraf la og Askja, Troll fase 3 og 
Luno II (nå Sol veig) i for bin del se med ret-
tig hets ha ver nes kon sept valg. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Gasscos ret nings lin jer og prin sip per for 
bæ re kraft, etikk og sam funns an svar er i 
tråd med FNs «Glo bal Com pact» og 
OECDs ret nings lin jer for fler na sjo na le sel-
ska per. En all menn re spekt for men nes-
ke ret tig he te ne er en in te grert del av 
Gasscos ver di grunn lag. Sel ska pet har en 
egen pro se dy re for sam funns an svar ba-
sert på ret nings lin je ne i ISO 26000, og 
som er i tråd med sta tens ei er skaps po li-
tikk. 

I 2018 ut ar bei det Gass co i dia log med 
ei e re av in fra struk tu ren og ski pe re et vei-
kart som støt te til sel ska pets kli ma mål for 
pe ri oden frem til 2030. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Gass co har et mål sty rings sy stem som 
gjen nom sty re god kjen te pre sta sjons in di-
ka to rer må ler om sel ska pet le ve rer på de 
sek tor po li tis ke må le ne. Sel ska pet har 
både HMS, fi nan si el le og ope ra sjo nel le in-
di ka to rer.

Le ve ran se ne av na tur gass fra det nors-
ke gass trans port sy ste met til Eu ro pa i 
2018 var 114,2 mil li ar der Sm³, mot 117,4 
mil li ar der Sm³ i 2017. Gass le ve ran sen i 
2018 gjen nom det Gass co-ope rer te sy ste-
met er med det te his to ri ens nest høy es te. 
Den to ta le le ve ran se til gjen ge lig he ten (re-
gu la ri te ten) var på 99,16 pro sent, mot 
99,48 pro sent i 2017. 

Gasscos driftskostander har økt i 2018 
som føl ge av at Gass co har tatt over ope-
ra tør ska pet på Ny ham na. Gasscos in-
deks jus ter te drifts kost na der eks klu si ve 
strøm og av gif ter er i 2018 re du sert med 
25 pst. i for hold til 2014-nivå.

Administrerende direktør:  
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 295 282
Driftskostnader 306 287
Brutto driftsresultat (EBITDA) 9 3
Driftsresultat (EBIT) -12 -5
Netto finansposter 0 2
Resultat før skatt -11 -4
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt -11 -4
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 120 131
Omløpsmidler 207 183
Sum eiendeler 327 314
  
Egenkapital 13 40
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 314 274
Sum gjeld og forpliktelser 314 274
Sum egenkapital og gjeld 327 314
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 30 71
Investeringsaktiviteter 0 0
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler 30 71
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 13 40
Brutto driftsmargin (EBITDA) -4 % -2 %
Driftsmargin (EBIT) -4 % -2 %
Egenkapitalandel 4 % 13 %
Egenkapitalrentabilitet -43 % -8 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 4 % 13 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -33 % -8 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Driftstilskudd 84,9 85,3
Tilskudd av CO2-prosjekt- 
håndteringsmidler 160,6 171,6
Tilskudd tilknyttet TMC Assets AS 27,9 12,3
Sum tilskudd 273,4 269,2
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 42 39
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Gass no va SF er sta tens fore tak for CO2-
hånd te ring og skal iva re ta sta tens in ter es-
ser knyt tet til fangst, trans port og lag ring 
av CO2. Gass no va ble etab lert som et for-
valt nings or gan un der Olje- og ener gi de-
par te men tet (OED) i 2005 og ble om gjort 
til stats fore tak i 2007. Et ho ved mål for 
fore ta kets ar beid er å frem me tek no lo gi-
ut vik ling og kom pe tan se opp byg ging for 
kost nads ef fek ti ve og frem tids ret te de løs-
nin ger for CO2-hånd te ring. Gass no va skal 
også være en fag lig råd gi ver for de par te-
men tet i ar bei det med CO2-hånd te ring. 
Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift. Gass no va 
har kon tor sted i Pors grunn og had de 42 
an sat te ved ut gan gen av 2018.

Vik ti ge hen del ser
Re gje rin gen la fram sta tus for det nors ke 
de mon stra sjons pro sjek tet for fangst og 
lag ring av CO2 i re vi dert na sjo nal bud sjett 
15. mai 2018. Det ble be slut tet å gi til-
skudd til for pro sjek te ring av trans port, la-
ger og inn til to fangst an legg. Et ter opp da-
tert man dat fra Olje- og ener gi de par te-
men tet til Gass no va for vi de re plan leg-
ging og opp føl ging av de mon stra sjons - 
pro sjek tet, ble ar bei det med for pro sjek te-
ring hos Nor cem og Fo rum Oslo Var me 
gjen opp tatt i sep tem ber 2018. North ern 
Lights-pro sjek tet (Equinor, Shell og To tal) 
som ut re der trans port og lag ring fer dig-
stil te konseptstudierapporten om skips-
trans port, land an legg og rør led ning i de-
sem ber 2018 og gikk sam ti dig over i for-
pro sjek te rings fa sen. Det er i sam ar beid 
med in du stri, forsk ning og aka de m ia kjørt 
to åpne vi ten ska pe li ge kam pan jer ved 
Tek no lo gi sen te ret på Mong stad i 2018. 
Re sul ta te ne er pub li sert og pre sen tert 
bredt på fle re kon fe ran ser. Det ame ri-
kans ke sel ska pet FLU OR star tet en leng re 
kam pan je vå ren 2019. Det ame ri kans ke 
ener gi de par te men tet (DoE) har til delt 
33,7 mil li o ner dol lar til fire ame ri kans ke 
pro sjek ter til tes ting på TCM. TCM sig ner-
te i 2018 en sam ar beids av ta le med For-
tum Oslo Var me (FOV) for å as si ste re FOV 
i tek no lo gi vur de rin ger. Gjen nom en sam-

ar beids av ta le med DNV GL vil TCM også 
in di rek te bi dra i Nor cem-pro sjek tet. TCM 
fak tu re rer ti mer for det te ar bei det. Det 
nors ke full ska la-pro sjek tet har økt en ga-
sje men tet fra næ rings li vet som slutt bru-
ke re av CO2-hånd te rings tek no lo gi og fle re 
sto re in du stri be drif ter har fått støt te fra 
CLIMIT til CO2-hånd te rings pro sjek ter i 
2018.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Gass no va skal ut ø ve sin virk som het på en 
etisk for svar lig, bæ re kraf tig og an svar lig 
måte, i tråd med gjel den de lo ver og reg ler 
og god prak sis. Fore ta ket har sær lig fo kus 
på fore byg gen de til tak ret tet mot anti-
kor rup sjon og ha bi li tets spørs mål, både 
gjen nom hold nings ska pen de ar beid og 
mer åpen het. Fore ta kets krav og for vent-
nin ger er ty de lig gjort i ret nings lin jer for 
fore ta kets ar beid med sam funns an svar, 
samt ret nings lin jer og prin sip per for etikk, 
ha bi li tet og vars ling. Ret nings lin je ne er 
åpent til gjen ge li ge via fore ta kets in ter-
nett si de.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Gjen nom TCM, CLIMIT-pro gram met og 
full ska la pro sjek tet iva re tar Gass no va sta-
tens in ter es ser knyt tet til CO2-hånd te ring i 
hen hold til opp drags brev. Drif ten av 
Gass no va fi nan si e res over stats bud sjet-
tet. Fore ta ket fak tu re rer Olje- og ener gi-
de par te men tet for tje nes ter det ut fø rer 
for de par te men tet i tråd med av talt bud-
sjett. I til legg har fore ta ket inn tek ter fra 
salg av tje nes ter til TCM. Fore ta kets kost-
na der be står ho ved sa ke lig av lønn, inn-
leie av per so nell og kjøp av eks ter ne tje-
nes ter, rei se kost na der, hus leie og øv rig 
kon tor hold. Ad mi nist ra sjons til skud det til 
Gass no va var i 2018 på 106 mill. kro ner.

Året 2018 ga et un der skudd på 11,4 
mill. kroner for kon ser net sam let mot et 
un der skudd på 3,6 mill. kroner i 2017. For 
Gass no va SF ga året 2018 et over skudd 
på 6,6 mill. kroner mot et over skudd på 
1,8 mill. kroner i 2017.

Administrerende direktør:  
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Kjell Olav Kristiansen, Ståle Aakenes *  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Olje- og energidepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.gassnova.no

©
 TCM

 D
A

Gassnova

http://www.gassnova.no


88

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 75,4 72,3
Driftskostnader 70,2 72,0
Brutto driftsresultat (EBITDA) 7,3 2,5
Driftsresultat (EBIT) 5,2 0,3
Netto finansposter 0,5 0,5
Resultat før skatt 5,7 0,8
Skattekostnad 0,7 0,0
Resultat etter skatt 5,0 0,8
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 42,5 43,0
Omløpsmidler 53,2 60,7
Sum eiendeler 96 104
   
Sum egenkapital 71,4 75,2
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 24,3 28,5
Rentefri gjeld 0,0 0,0
Sum gjeld og forpliktelser 24,3 28,5
Sum egenkapital og gjeld 96 104
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 96 104
Brutto driftsmargin (EBITDA) 10 % 3 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 0 %
Egenkapitalandel 75 % 73 %
Egenkapitalrentabilitet 7 % 1 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 4 % 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 6 % 1 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten 22,0 22,0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 34 34
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 28,2 % 28,2 %
Andel kvinner i styret totalt 38 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 43 %

Gra mi nor AS er et plan te for ed lings sel-
skap som dri ver plan te for ed ling, sortsre-
presentasjon og prebasisavl. Gra mi nor 
ble etab lert i 2002 som en vi de re ut vik ling 
av Norsk Korn for ed ling AS for å sam le 
norsk plan te for ed ling in nen for jord- og 
ha ge bruks veks ter i ett sel skap. 

Må let med sta tens ei er skap i Gra mi nor 
er å sik re at norsk jord- og ha ge bruk får 
til gang på kli ma til pas set, va ri ert og syk-
doms fritt plan te ma te ria le. Gra mi nor har 
an svar for all for ed ling av jord- og ha ge-
bruks veks ter i Norge.

Vik ti ge hen del ser
Som me ren 2018 ble den varm este og tør-
res te som me ren på man ge tiår og før te til 
svært lave korn av lin ger i Norge og hele 
Nord-Eu ro pa. Lave korn av lin ger fikk pro-
du sen te ne til å be stil le så korn tid lig, og 
der for ble høst salg av vår korn svært godt. 
Som re sul tat for ven tes det et la ve re vår-
salg enn nor malt i 2019.

Det ble god kjent én ny Gra mi nor-sort 
av vår hve te i 2018 og én ny hav re sort, 
samt to nye po tet sor ter.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Gra mi nor sitt sam funns an svar er å ut vik le 
og fram skaf fe plan te sor ter for nors ke og 
nor dis ke vekst for hold for å bi dra til økt 
mat pro duk sjon på nors ke res sur ser og 
iva re ta mat sik ker he ten i Norge.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Gra mi nor har i 2018 bi dratt til ut vik ling av 
kli ma til pas set og syk doms frie plan te sor-
ter for norsk jord bruk. Sel ska pets inn tek-
ter kom mer fra for ed ler- og li sens inn tek-
ter ba sert på såvareforretningenes salg. 
Gra mi nor har også ini ti ert og gjen nom-
ført for ed lings pro gram mer in nen eng-
veks ter, frukt, bær og po te ter med støt te 
fra sta ten. 

Sel ska pet har i 2018 le vert det om fang 
og kva li tets ni vå av pro duk ter og tje nes ter 
som er for ven tet, og gjen nom det te opp-
fylt sitt ho ved mål. Sel ska pets års regn skap 
vi ser et over skudd et ter skatt som er noe 
la ve re enn for ri ge år, men li ke vel til freds-
stil len de.

Administrerende direktør:  
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(leder), Bjørn Stabbetorp (nest- 
leder), Harald Lossius, Wenche 
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Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Landbruks- og matdepartementet: 28,2 %
Selskapets nettside: www.graminor.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Inntektsførte bevilgninger  1 141   1 071 
Andre driftsinntekter 139 143
Sum driftsinntekter 1 279 1 214
Driftskostnader 1 459 1 374
Netto finansposter 410 411
Driftsresultat før tap på utlån og garantier 231 251
Netto tap 23 -50
Resultat før skatt 208 301
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 208 301
  
Balanse 2018 2017
Sum eiendeler 26 058 24 941
  
Innlån fra staten 16 450 15 690
Netto obligasjonsgjeld 0 0
Øvrig gjeld og forpliktelser 1 667 1 538
Andre avsetninger til forpliktelser 4 037 3 944
Sum låne- og investeringsfond 2 303 2 190
Sum gjeld og forpliktelser 24 457 23 362
Sum egenkapital 1 602 1 579
Sum egenkapital og gjeld 26 058 24 941
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -625 -306
Innbetaling fra eier 123 -52
Investeringsaktiviteter -130 -119
Finansieringsaktiviteter 760 670
Endring betalingsmidler 129 193
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 195 287
Utbytteandel 94 % 95 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 75 % 65 %
Utbytte til staten 177 271
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Bevilgninger 1 141 1 071
  
Disponering  
Overføringer til staten/eiere 195 271
Overført til/fra fond og egenkapital 13 30
Sum disponert 208 301
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 723 697
Andel ansatte i Norge 82 % 78 %
Statens eierandel årsslutt 51 % 51 %
Andel kvinner i styret totalt 45 % 55 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 44 % 56 %

In no va sjon Nor ges for mål er å være sta-
tens og fyl kes kom mu ne nes vir ke mid del 
for å rea li se re ver di ska pen de næ rings ut-
vik ling i hele lan det. Sel ska pet for val ter 
be drifts ret te de vir ke mid ler på opp drag 
fra uli ke de par te men ter og fyl kes kom mu-
ner. Det te er vir ke mid ler med fel les ho-
ved mål om å ut lø se be drifts- og sam-
funns øko no misk lønn som næ rings ut vik-
ling og å ut lø se re gi o ne nes næ rings mes si-
ge mu lig he ter gjen nom del mål om fle re 
gode grün de re, fle re vekst kraf ti ge be drif-
ter og fle re in no va ti ve næ rings mil jø er. 

In no va sjon Norge er or ga ni sert som 
særlovselskap i hen hold til lov om In no va-
sjon Norge. Til knyt nings for men in ne bæ-
rer at sel ska pet er et eget retts sub jekt 
med selv sten dig og fag lig an svar for be-
slut nin ger knyt tet til en kelt sa ker. Ei er ska-
pet til In no va sjon Norge er for delt mel lom 
sta ten ved Næ rings- og fis ke ri de par te-
men tet (51 pst.) og fyl kes kom mu ne ne (49 
pst.). 

Må let med sta tens ei er skap i In no va-
sjon Norge er å bi dra til et of fent lig ko or-
di nert til bud av be drifts ret te de til tak og 
ord nin ger som skal ut lø se be drifts- og 
sam funns øko no misk lønn som næ rings-
ut vik ling, og ut lø se re gi o ne nes næ rings-
mes si ge mu lig he ter. Sel ska pet skal ha ef-
fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I 2018 har In no va sjon Norge vi de re ført ar-
bei det med å bi dra til re gje rin gens ar beid 
med å om stil le norsk øko no mi. To talt bi-
dro In no va sjon Norge med 1,3 mrd. kro-
ner i in no va sjons lån, ri si ko lån og ga ran ti-
er og 2,9 mrd. kro ner i til skudd til be drif-
ter og pro gram mer. Nær 1700 pro sjek ter 
med in no va sjon på in ter na sjo nalt nivå er 
fi nan si ert med til sam men 1,6 mrd. kro-
ner.

Det di gi ta le ut stil lings vin du et The Ex-
plorer ble lan sert i mai 2018. The Explorer 
bi drar til å styr ke Norges grøn ne, of fen si-
ve pro fil for å sik re økt eks port, bi dra til 
fle re sam hand lings are na er, og å gjø re 
Norge til et mer at trak tivt land å in ves te re 
i. Det ble etab lert nye kon to rer i München 
og i Dubai. 

I 2018 lan ser te In no va sjon Norge enk le-
re, mer bru ker venn li ge nett si der. De gir 
kun de ne enk le re til gang til tje nes te til bu det 
og råd gi ve re. Vi de re har sel ska pets ar bei d 
med å styr ke In no va sjon Norges rol le som 
in no va sjons po li tisk råd gi ver i det re gio na le 
part ner ska pet vært pri ori tert.  

Bæ re kraft og sam funns an svar
In no va sjon Norges Bærekraftstrategi (2016– 
2020) set ter ram me ne for alt ar beid i In no-
va sjon Norge, og leg ger FNs bæ re krafts-
mål, prin sip pe ne til FNs Glo bal Com pact, 
OECDs ret nings lin jer for fler na sjo na le sel-
ska per og FNs vei le den de prin sip per for 
næ rings liv og men nes ke ret tig he ter til 
grunn for ar bei det med stra te gi en og im-
ple men te rin gen. Kra ve ne sel ska pet stil ler 
til kun der og sam ar beidspart ne re er om-
talt i do ku men tet «God for ret nings skikk – 
In no va sjon Norges for vent nin ger til kun-
der og sam ar beids part ne re», som ba se rer 
seg på de sam me ret nings lin je ne og prin-
sip pe ne – alle aner kjen te stan dar der på 
samfunnsansvarsområdet.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pets mål opp nå el se må les gjen nom 
tre effektkindikatorer i tråd med del må le-
ne. Sam funns øko no misk Ana ly ses må lin-
ger in di ke rer at be drif ter som har fått støt-
te har en år lig mervekst i sine salgs inn tek-
ter på 9,4 pro sent po eng (2017: 12,7), en 
år lig mervekst i ver di ska ping på 6,7 pro-
sent po eng (2017: 6,1) og en år lig mervekst 
i pro duk ti vi tet på 3,0 pro sent po eng (2017: 
2,1). I til legg til må lin ger av de tre ef fekt - 
in di ka to rene gjen nom fø res det jevn li ge 
eva lue rin ger av en kelt ord nin ger.

In no va sjon Norge fi nan si e res ho ved sa-
ke lig gjen nom opp drag fra de par te men-
ter og fyl kes kom mu ner, her un der også 
inn tek ter fra sel ska pets låne- og in ves te-
rings ak ti vi te ter. In no va sjon Norge har i 
se ne re år økt sin inn sats ret tet mot næ-
rings li vet, ho ved sa ke lig som føl ge av økt 
opp drags meng de, sam ti dig som sel ska-
pets sam le de drifts kost na der er re du sert. 
Sel ska pet har vi de re ut vik let sin do ku men-
ta sjon og opp føl ging av ef fek ti vi te ten i 
res surs bru ken. 

Administrerende direktør:  
Anita Krohn Traaseth
Styre: Gunnar Bovim (leder), Jørand 
Ødegård Lunde (nestleder),  Arvid An-
denæs, Kristin Misund, Jan Løkling, He-
lene Falch Fladmark, Merete Nygaard 
Kristiansen, Sigbjørn Johnsen, Eirik 
Wærness, Leela Borring Låstad*,  
Gaute Hagerup* (* valgt av de ansatte)   
Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartement: 51 %
Selskapets nettside: www.innovasjonnorge.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 12,9 12,3
Driftskostnader 12,7 12,2
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,4 0,3
Driftsresultat (EBIT) 0,2 0,1
Netto finansposter 0,1 0,1
Resultat før skatt 0,3 0,2
Skattekostnad 0,1 0,1
Resultat etter skatt 0,2 0,1
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1,2 1,3
Omløpsmidler 13,0 12,7
Sum eiendeler 14,2 14,0
   
Egenkapital 11,9 11,6
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 2,3 2,3
Rentefri gjeld 0,0 0,0
Sum gjeld og forpliktelser 2,3 2,3
Sum egenkapital og gjeld 14,2 13,9
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 14,2 13,9
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) 2 % 1 %
Egenkapitalandel 84 % 83 %
Egenkapitalrentabilitet 2 % 1 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 1 % 1 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 2 % 1 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 3,6 3,6
  
Utbytte  2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0,0 0,0
Utbytteandel 0 % 0 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 51 % 72 %
Utbytte til staten 0,0 0,0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 21 19
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 51 % 51 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 20 % 20 %

Ki men Såvarelaboratoriet AS (Ki men) er 
Norges kompetansesenter på frøkvalitet 
og frøanalyser, og er nasjonalt referanse-
laboratorium for såvareanalyser. Selska-
pet har bygd opp sin kompetanse gjen-
nom mer enn 130 år, hovedsakelig i stat-
lig eie. Laboratoriet ble i 2004 omorgani-
sert til aksjeselskap. Selskapet eies av 
staten ved Landbruks- og matdeparte-
mentet (51 pst.), Felleskjøpet Agri SA (34 
pst.) og Strand Unikorn AS (15 pst.). 

Laboratoriet er akkreditert av ISTA (In-
ternational Seed Testing Association) for 
analyse av spireevne, sunnhet, renhet og 
vannbestemmelse i alle aktuelle såvarer, 
og kan utstede internasjonale såvareser-
tifikater. Akkrediteringen sikrer kvalitet og 
nasjonal kompetanse innenfor fagområ-
det. Kvalitetssikrede analyseresultater og 
tjenester er av betydning for kundene.

Selskapets hovedstrategi er å ivareta 
kompetanse på et nivå som dekker såva-
rebransjens og nasjonal forvaltningsbe-
hov for tjenester innenfor renhets-, spire 
og sunnhetsanalyser av såvarer.

Målet med statens eierskap i Kimen er 
å drive såvareanalyser av frø og såkorn 
for å sikre at den norske såvarebransjen 
får utført nødvendige produksjons- og 
forvaltningsanalyser som er fastsatt i for-
skriftene for såvare, floghavre, plantehel-
se og planteproduksjonsområdet.

Viktige hendelser
Ekstremtørke gjennom vekstsesongen i 
2018 preget også analysevirksomheten 
ved Kimen. Svært tidlig oppstart på analy-
sesesongen og betydelige utfordringer 
med unormalt og smått korn utmerket 
seg dette året. 

Styret har startet arbeidet med ny stra-
tegi for å møte fremtidens utfordringer 
innen fagområdet. I dette ligger også at 
framtidig leie av lokaler i Moerveien 12 er 
heftet med usikkerhet etter Mattilsynets 
beslutning om å selge bygget. Framtidige 
lokaler ble dermed et tema i styrets stra-
tegidiskusjoner. 

Ut over ordinære analyser for såvare-
forretningene ble det også i 2018 analy-

sert en rekke prøver fra overvåknings- og 
kartleggingsprosjektet: «Uønskede frø 
(arter) i importert mat, fôr og såvare», 
som ble startet opp i 2017 i regi av Mattil-
synet. Kimen deltar også i forskningspro-
sjekter i regi av NIBIO, og nytt i 2018 var et 
prosjekt på hønsehirse (en uønsket art 
som har blitt en stor utfordring for land-
bruket i flere fylker de senere årene).

Bærekraft og samfunnsansvar
Kimen har som mål å ha lavest mulig kli-
magassutslipp og minimal miljøpåvirk-
ning. Selskapet har lite reisevirksomhet, 
og miljøpåvirkning vektlegges ved innkjøp 
av varer. Kimens virksomhet har også indi-
rekte positiv miljøpåvirkning gjennom sin 
rådgivning til såvareforretningene som 
følge av analyse av beisebehov/soppbe-
kjempelsesbehov. Norge er et av få land 
der såvare ikke rutinemessig blir beiset/
behandlet, men der dette først gjøres et-
ter en vurdering av soppinnhold i kornet 
analysert ved Kimen. Over år blir dette et 
viktig positivt bidrag gjennom redusert 
bruk av denne typen plantevernmidler.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Selskapets inntekter kommer hovedsake-
lig fra salg av analyser og tjenester til så-
varebransje og andre (forvaltning, gård-
brukere, forskningsinstitusjoner m.m.). 
Det offentliges kjøp av tjenester er spesifi-
sert og organisert gjennom kunnskaps-
støtteavtale med Mattilsynet. Selskapet 
har i 2018 levert det omfang og kvalitets-
nivå av analyser og tjenester som såvare-
forretninger, forvaltning og andre kunder 
har etterspurt, og gjennom dette oppfylt 
sitt hovedmål.

Deltakelse på internasjonale tester i 
regi av akkrediteringsinstansen ISTA gjør 
det mulig å måle, og dermed sikre opp-
rettholdelse av kvalitet på analysene. 
Bransjen må hele tiden leve med naturli-
ge svingninger. Nødvendig kompetanse-
nivå er opprettholdt samtidig med stabile 
priser gjennom flere år. Dette er mulig-
gjort gjennom rasjonalisering av driften 
og stadig fokus på lavt kostnadsnivå.

Daglig leder:  
Birgitte Henriksen

Styre: Kåre Oskar Larsen (leder), 
Arnfinn Sjøseth (nestleder), 
Kirsti Anker-Nilssen, Jostein  
Fjeld, Jon Atle Repstad, Barbro 
Isaksen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: Mazars Revisjon AS

Statlig eierandel gjennom Landbruks- og matdepartementet: 51 %
Selskapets nettside: www.kimen.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 68,3 55,9
Driftskostnader 69,5 61,5
Driftsresultat -1,2 -5,6
Netto finansposter -0,2 -0,2
Resultat før skatt -1,4 -5,8
Skattekostnad 0,0 0,5
Resultat etter skatt -1,4 -6,3
  
Balanse 2018 2017
Anleggsmidler 0,0 0,0
Omløpsmidler 57,0 51,5
Sum eiendeler 57,0 51,5
  
Egenkapital 4,6 6,0
Avsetning til forpliktelser 36,7 28,3
Rentebærende gjeld 8,0 1,9
Rentefri gjeld 7,7 15,3
Sum gjeld og forpliktelser 52,4 45,5
Sum egenkapital og gjeld 57,0 51,5
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 9,4 24,8
Investeringsaktiviteter -36,5 -22,9
Finansieringsaktiviteter 41,6 22,9
Endring betalingsmidler 14,5 24,8
  
Tilskudd 2018 2017
Drifts- og investeringstilskudd fra staten 50,9 53,6
Tilskudd fra andre 0,3 0,9
Tilskudd overført til Bjørnøen AS -0,2 -0,2
Sum tilskudd til Kings Bay AS 51,0 54,3
  
Anvendelse av tilskudd  
Investeringer 36,5 20,9
Overført fra tidligere 28,3 -2,0
Overført til neste år 36,6 28,3
Tilskudd resultatført i året 6,2 3,1
Sum anvendelse av tilskudd 51,0 54,3
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 26 24
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 40 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Kings Bay AS eier og har an sva ret for drift 
og ut vik ling av eiendommen, byg nings-
mas sen og in fra struk tu ren i Ny-Ålesund 
på Svalbard. Drif ten om fat ter bl.a. inn-
kvar te ring, be spis ning, kjøp og or ga ni se-
ring av fly trans port, sjøvertstjenester, be-
red skap, verk sted tje nes ter samt vann- og 
elek tri si tets for sy ning. Sel ska pet yter også 
tje nes ter ved dags an løp av tu rist skip og 
and re far tøy i som mer se son gen. 

Ti forsk nings mil jø er fra uli ke na sjo ner 
er fast etab lert i Ny-Ålesund, og opp mot 
20 uli ke forsk nings mil jø er har hvert år 
forsk nings pro sjek ter in nen for sel ska pets 
ei en dom i og rundt Ny-Ålesund. Kings Bay 
vekt leg ger mil jø venn lig og ef fek tiv drift.

Må let med sta tens ei er skap i Kings Bay 
er å sør ge for en mest mu lig ef fek tiv drift, 
ved li ke hold og ut vik ling av Kings Bay sin 
ei en dom, byg nings mas se og in fra struk tur 
slik at Ny- Ålesund ut nyt tes best mu lig 
som en norsk platt form for for in ter na sjo-
nalt, na tur vi ten ska pe lig forsk nings sam ar-
beid i ver dens klas se. 

Vik ti ge hen del ser
I mai 2018 la re gje rin gen frem en stra te gi 
for forsk ning og høy ere ut dan ning på Sval-
bard. Stra te gi en leg ger vekt på at forsk nin-
gen i Ny- Ålesund kon se kvent ut nyt ter ste-
dets sær egen het som et rent, na tur vi ten-
ska pe lig la bo ra to ri um. Vi de re fast set ter 
stra te gi en at ut vik ling om for valt ning av 
byg nings mas se, in fra struk tur og tje nes te-
til bud i Ny- Ålesund skal bygge opp un der 
pri ori ter te, hel het li ge te ma tis ke satsnin-
ger. Norges forskningsråd la 21. mai 2019 
frem en egen forskningsstrategi for Ny-
Ålesund. Strategien har klare forventnin-
ger til forskningsmiljøene om kvalitet, sam-
arbeid, åpenhet og deling av data og resul-
tater. Videre peker strategien på utviklings-
muligheter som et integrert overvåknings- 
program, videreutvikling av flaggskipspro-
grammene og en gapsanalyse for ny fors-
kningsinfrastruktur.  

Kings Bay har i 2018 fort satt å ut vik le 
in fra struk tu ren og byg nings mas sen i Ny-
Ålesund som fel les fa si li te ter for forsk-

nings mil jø et, og sel ska pet har fo kus på en 
kli ma- og mil jø venn lig ut vik ling av ste det. 
I lø pet av 2018 er det ut ført ar beid for å 
ut bed re sto re set nings ska der i to bygg,  
på grunn av end rin ger i per ma fros ten. 
Set nings ska de ne kre ver byg nings mes si ge 
ut bed rin ger, og sel ska pet ar bei der med å 
pro sjek te re og gjen nom fø re dis se ar bei-
de ne. I til legg har sel ska pet fer dig stilt et 
nytt fel les forsk nings bygg i feb ruar 2019. 

An tall fors ker døgn var 13 339 i 2018. 
Det te er en re duk sjon på 909 døgn fra 
2017, og re duk sjo nen er størst i årets fire 
før s te må ne der sam men lik net med tid li-
ge re år. Det to ta le an tall over nat tings-
døgn i Ny-Ålesund for 2017 var 25 828, 
in klu dert an sat te, be sø ken de og se song-
ar bei de re. 

Sty ret til Kings Bay fikk ny sty re le der og 
to nye med lem mer i 2018. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Kings Bay har of fent li ge til gjen ge li ge etis-
ke ret nings lin jer og rap por te rer i sin års-
be ret ning om sel ska pets ar beid med 
sam funns an svar. Sel ska pet er opp tatt av 
kli ma- og mil jø hen syn og har til ret te lagt 
sin virk som he t med henblikk på å mi ni-
ma li se re på virk nin gen på na tur og mil jø 
rundt lo kal sam fun net i Ny- Ålesund. 

Kings Bay har etab ler te og inn ar bei de-
de ru ti ner for å hind re kor rup sjon samt 
ru ti ner for vars ling av and re kri tikk ver di ge 
for hold. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pet mot tok i 2018 drifts- og in ves te-
rings til skudd fra Kli ma- og mil jø de par te-
men tet på 50,9 mill. kro ner og av det te 
var 4,25 mill. kro ner en til leggs be vilg ning 
til det nye fel les forsk nings byg get i Ny-
Ålesund og 25 mill. kro ner til istand set ting 
av Service- og ad mi nist ra sjons byg get i Ny-
Ålesund.

Sel ska pets ut vik ling av byg nings mas-
sen og til ret te leg gin gen og vi de re ut vik lin-
gen av fel les fa si li te ter for fors ker ne er i 
sam svar med ei ers mål. 

Administrerende direktør:  
Per Erik Hanevold

Styre: Tor Instanes (leder),  
Widar Salbuvik (nestleder), Elin Bang 
Tverfjeld, Egil Murud, Ellen Langeggen

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Klima- og miljødepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.kingsbay.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 285 262
Driftskostnader 288 276
Brutto driftsresultat (EBITDA) 9,1 -1,9
Driftsresultat (EBIT) -2,8 -13,2
Netto finansposter -0,2 -0,2
Resultat før skatt -3,0 -13,4
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt -3,0 -13,4
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 61,3 65,2
Omløpsmidler 50,4 58,5
Sum eiendeler 112 124
   
Egenkapital 6,2 7,9
Avsetning til forpliktelser 43,1 44,1
Rentebærende gjeld 3,1 5,6
Rentefri gjeld 59,1 66,0
Sum gjeld og forpliktelser 105 116
Sum egenkapital og gjeld 112 124
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 2,8 -0,1
Investeringsaktiviteter -7,3 -19,0
Finansieringsaktiviteter -5,0 -4,4
Endring betalingsmidler -9,5 -23,5
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 9,3 13,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % -1 %
Driftsmargin (EBIT) -1 % -5 %
Egenkapitalandel 6 % 6 %
Egenkapitalrentabilitet -43 % -101 %
Gjennomsnittlig  
EK-rentabilitet siste 4 år -3 % 12 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -20 % -62 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Antall forestillinger totalt 955 1 052
Antall solgte billetter 246 809 224 142
Publikumsbelegg 83 % 72 %
Billettinntekter 62,4 50,0
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kulturdepartementet 205 196
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 400 405
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 54 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 57 %

Na tio nal theat ret AS ble  etablert i 1899 
med formål å drive teatervirksomhet. Sel-
skapet har et særlig ansvar for å ivareta 
nasjonale kulturpolitiske interesser på 
scenekunstområdet. Nationaltheatret lig-
ger  i Oslo. I Nationaltheatrets strategi for 
årene 2015–2020 er det lagt en overord-
net målsetning om at Nationaltheatret 
skal være det ledende teatret i Norge, ut-
vikle scenekunsten og anerkjennes inter-
nasjonalt. Kunsten skal være dristig og 
relevant i tillegg til at teateret skal være 
åpent og engasjerende overfor publikum. 
Teateret skal arbeide for å bli et moderne 
teaterhus – både organisatoriske og tek-
nisk – med tidsmessige lokaler og fasilite-
ter. 

Teatret mottar statstilskudd som nor-
malt tilsvarer om lag 70–75 pst. av totale 
inntekter. For 2018 utgjorde teatrets egne 
inntekter 28 pst. av total inntjening.

Viktige hendelser
Rehabilitering og oppgradering av Natio-
naltheatret var i 2018, som i foregående 
år, et spesielt viktig tema for teatret. I mai 
2018 la Statsbygg frem en Oppstart For-
prosjekt-rapport (OFP). Rapporten gav en 
oppdatert vurdering av bygg- og rehabili-
teringsbehovet, antikvariske hensyn og 
krav til universell utforming i tillegg til en 
oppdatert vurdering av teatrets arealbe-
hov og krav til brukerutstyr. 

I juni 2018 vedtok Regjeringen, på bak-
grunn av OFP-rapporten, oppstart av for-
prosjekt for rehabilitering av Nationalthe-
atret. Statsbygg ble gitt i oppdrag å for-
prosjektere byggeprosjektet, inkludert et 
brukerutstyrsprosjekt parallelt. Forpro-
sjektet er planlagt å strekke seg over en 
periode på 30 måneder, hvor Statsbygg 
skal levere innstilling på endelig løsning 
og kostnadsramme i januar 2021.  

En vesentlig følge av byggeprosjektet 
er at teatret må flytte ut av teaterbygnin-
gen i rehabiliteringsperioden og at en 
rekke funksjoner må flyttes permanent ut 
av bygningen for å skape rom for oppgra-
dering til en mer funksjonell Hovedscene. 
Statsbygg har derfor kvantifisert teatrets 

behov for midlertidige leiearealer i reha-
biliteringsperioden og permanente sup-
plerende leiearealer inklusive en Scene 3 
etter at bygge- og rehabiliteringsprosjek-
tet er ferdigstilt.  

Bærekraft og samfunnsansvar
Teatrets aktivitet ut mot publikum bidrar i 
seg selv til bærekraft gjennom kunsten 
som presenteres. Repertoaret inneholder 
både ny og etablert dramatikk fra både 
Norge og ellers i verden. De ulike formid-
lingsaktivitetene bidrar til å gjøre teatret 
til en tydelig og relevant deltaker i sam-
funnet og tar opp temaer i teatrets reper-
toar på en måte som skaper engasjement 
og debatt. I etterdønningene av #metoo 
og #stilleforopptak ønsket teatret å ta et 
aktivt ansvar i arbeidet med bevisstgjø-
ring omkring skeive maktstrukturer og 
trakassering, og i 2018 fikk teatret betyde-
lig støtte til det omfattende prosjektet 
«M:AKT – etter metoo» fra Sparebankstif-
telsen DNB. 

Av tiltak teatret gjennomfører for å re-
dusere effekten på det ytre miljø kan nev-
nes overgang til mer effektiv energibruk i 
belysning (LED) og gjenbruk av materiale 
til scenografi og kostymer.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Teatret hadde i 2018 709 forestillinger  
og 246 formidlingsarrangmenter. Totalt 
246 809 publikummere kom og opplevde 
en forestilling eller et arrangement i løpet 
av året. Teatrets repertoar hadde en stor 
bredde i formater og tekster. Årets Ibsen-
festival var preget av store kvalitetspro-
duksjoner med internasjonale stjerne-
navn på programmet. Teatret hadde egne 
produksjoner på samtlige av teatrets sce-
ner, og teatret har mottatt invitasjoner til 
visninger i både Europa og Japan i etter-
kant av festivalen. Ibsenfestivalen mottok 
også gjestespill fra både inn- og utland.

Teatrets formidlingsaktiviteter har de 
siste årene inkludert debatter, lesninger, 
kunstnermøter, frokostseminar, familie-
dager, quiz og introduksjoner, som strea-
mes.

Administrerende direktør/teater-
sjef: Hanne Gløtvold Tømta

Styre: Merete Smith (leder), Olav 
Selvaag, Asta Busingye Lydersen, 
Henrik Langeland, Tone Winje, Trine 
Wiggen*, Mattis Herman Nyquist*, 
Balz Baumgartner*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nationaltheateret.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 623 595
Driftskostnader 610 574
Brutto driftsresultat (EBITDA) 23,9 30,0
Driftsresultat (EBIT) 13,7 21,0
Netto finansposter 1,8 1,9
Resultat før skatt 15,5 22,9
Skattekostnad -2,0 0,0
Resultat etter skatt 17,5 22,9
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 59,8 54,6
Omløpsmidler 316 294
Sum eiendeler 376 348
  
Egenkapital 171 154
Avsetning til forpliktelser 7,9 13,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 197 181
Sum gjeld og forpliktelser 205 194
Sum egenkapital og gjeld 376 348
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 43 38,9
Investeringsaktiviteter -23 -36,5
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Valutaeffekter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 20,0 2,4
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 171 154
Brutto driftsmargin (EBITDA) 4 % 5 %
Driftsmargin (EBIT) 2 % 4 %
Egenkapitalandel 46 % 44 %
Egenkapitalrentabilitet 11 % 16 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 5 år 31 % 36 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 10 % 16 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Driftstilskudd 102,6 101,5
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 390 371
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 56,84 % 56,84 %
Andel kvinner i styret totalt 63 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 40 %

No fi ma AS star tet sin virk som het som ett 
sel skap i 2008 og har i 2018 lagt sitt 11. 
drifts år bak seg, og sel ska pet frem står i 
dag som et sterkt, næ rings ret tet forsk-
nings in sti tutt, som le ve rer forsk nings ba-
sert kom pe tan se og re sul ta ter med fo kus 
på ver di skap ning og an ven del se av forsk-
nings re sul ta te ne. No fi ma fors ker fram ny 
kunn skap, tje nes ter og re sul ta ter for mat-
næ rin ge ne og of fent lig sek tor. 

Nofimas opp drags gi ve re kom mer fra 
ak va kul tur næ rin gen, fis ke ri næ rin gen, land- 
og hav ba sert mat in du stri, le ve ran dør in-
du stri, fôr le ve ran dør- og in gre di ens in du-
stri en, samt of fent lig for valt ning. No fi ma 
har 390 an sat te for delt på fem lo ka li te ter 
over hele lan det. Ho ved kon to ret lig ger i 
Tromsø.

Statens mål med eierskapet i Nofima 
er å bidra til verdiskaping i matindustrien 
og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom 
langsiktig, strategisk næringsrettet fors-
kning. 

No fi ma fi nan si e rer sine forsk nings-
opp drag gjen nom ut lys nin ger i Norges 
Forsk nings råd, EU, fors kings fon de ne FHF 
og FFL, øv rig vir ke mid del ap pa rat og in du-
stri en. Sel ska pet mot tar ba sis mid ler fra 
Norges Forsk nings råd og til skudd fra Næ-
rings- og fis ke ri de par te men tet. Det te ut-
gjør 31 pst. av sel ska pets om set ning. 

Vik ti ge hen del ser
Sel ska pet sat ser lang sik tig på ut vik ling av 
forsk nings fag lig kom pe tan se på om rå der 
som ven tes å bli vik tig i åre ne som kom-
mer. Det te vil bi dra til å løse sto re sam-
funns ut ford rin ger og ska pe grunn lag for 
bæ re kraf tig ver di ska ping i in du stri en og 
of fent lig sek tor. De stra te gis ke fag li ge 
satsningene er ut vik let i tett sam hand ling 
med næ rings ak tø re ne og skal bi dra til 
lang sik tig, grunn leg gen de forsk ning in-
nen for om rå der der det er av dek ket 
kunn skaps be hov. 

No fi ma sat ser på del ta kel se i EUs forsk-
nings pro gram, Ho ri sont 2020, og har et 
godt sam ar beid med na sjo na le og in ter-

na sjo na le forsk nings mil jø er. Ved ut gan-
gen av 2018 del tar sel ska pets fors ke re i 18 
Ho ri sont 2020-pro sjek ter. For mid ling og 
kom mu ni ka sjon rundt selskapets ak ti vi te-
ter er en vik tig del av sam funns opp dra get. 
Nofimas ma ga sin, Næ rings nyt te, vi ser en 
rek ke av sel ska pets forsk nings pro sjek ter 
med re le vans for næ rings li vet. Det er gjen-
nom ført en byg nings mes sig opp gra de ring 
av sel ska pets virk som het i Bergen, og mid-
ler fra Forsk nings rå dets in fra struk tur pro-
gram bi drar til opp gra de ring av forsk-
nings fag li ge verk tøy. Ar bei det med re ha-
bi li te ring av forsk nings sta sjo nen på Sunn-
dals øra ble på be gynt i 2018.

Bærekraft og samfunnsansvar
No fi ma har ut vik let sin stra te gi i tråd med 
sam funns opp dra get, FNs 17 bæ re krafts-
mål og de sto re sam funns ut ford rin ge ne.  
I den ne sam men heng er stra te gi ene knyt-
tet opp mot de en kel te bæ re krafts må le-
ne, og sel ska pets fag stra te gi er vi ser hvor-
dan No fi ma skal bi dra til at må le ne opp-
nås.

Sel ska pet ar bei der med da ta sik ker het 
(cyber se cu ri ty), an ti kor rup sjon, for ret-
nings etikk (gov er nance) og forsk nings-
etikk. I den ne for bin del se er sel ska pets 
ru ti ner for vars ling re vi dert, og det er opp-
ret tet et etisk råd som rap por te rer di rek te 
til sty ret. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
No fi ma hev der seg i den na sjo na le og in-
ter na sjo na le kon kur ran sen om forsk-
nings mid ler. Sel ska pet le ve rer fors kings-
ba sert kunn skap av høy vi ten ska pe lig kva-
li tet som bi drar til ut vik ling av bæ re kraf tig 
ak va kul tur, mat pro duk sjon og bi drar med 
forsk nings ba sert kom pe tan se til de par te-
men te ne, kom mu ner og fyl kes kom mu-
ner. No fi ma be tje ner og gjen nom fø rer 
forsk nin gen i nært sam ar beid med opp-
drags gi ve re og vir ke mid del ap pa ra tet. Det 
er fo kus på at forsk nings re sul ta ter skal 
tas i bruk og bi dra til økt kon kur ran se-
kraft.

Administrerende direktør:  
Øyvind Fylling-Jensen 

Styre: Olav Fjell (leder), Eirik Selmer-
Olsen (nestleder), Edel Storelvmo, 
Ann Øygård, Aina Valland, Cathrine 
Finne Kure*, Åsa Maria O. Espmark*, 
Audun Iversen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 56,84 %
Selskapets nettside: www.nofima.no 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 36,2 34,7
Driftskostnader 36,2 34,7
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,7 0,7
Driftsresultat (EBIT) 0,0 0,0
Netto finansposter 0,1 0,1
Resultat før skatt 0,1 0,1
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,1 0,1
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 4,4 5,1
Omløpsmidler 12,9 11,5
Sum eiendeler 17,3 16,6
   
Egenkapital 13,2 13,1
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 4,1 3,5
Sum gjeld og forpliktelser 4,1 3,5
Sum egenkapital og gjeld 17,3 16,6
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1,1 0,2
Investeringsaktiviteter 0,0 -1,6
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 1,4 -1,4
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 13,2 13,1
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 0 %
Egenkapitalandel 76 % 79 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 1 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 4 år 11 % 22 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 1 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Helse- og omsorgsdepartementet 24,0 21,1
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 27 27
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 49 % 49 %
Andel kvinner i styret totalt 70 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 80 % 60 %

Nor disk Institutt for Odon to lo gis ke Ma-
te ria ler AS (NIOM) ble grunn lagt i 1972 
som in sti tutt un der lagt Nor disk mi nis ter-
råd og over dratt norsk ei er skap et ter po li-
tisk be slut ning gjen nom etab le ring som 
stats ak sje sel skap 26. ok to ber 2009. Ei e re 
er Hel se- og om sorgs de par te men tet (49 
pst. av ak sje ne) og UniRand AS  (51 pst.). 

Sel ska pet opp trer som nor disk sam ar-
beids or gan og skal frem me og vi de re fø re 
det nor dis ke sam ar bei det in nen for man-
dat og ram me kon trakt mel lom sel ska pet 
og Nor disk mi nis ter råd. I til legg skal sel-
ska pet iva re ta for mål og opp ga ver som 
frem går av det år li ge stats bud sjett til Hel-
se- og om sorgs de par te men tet og av Hel-
se di rek to ra tets til skudds ord ning. NIOM 
og tann hel se tje nes tens kom pe tan se sent-
ra skal sam ar bei de om kli nis ke og pa si-
ent nære forsk nings pro sjek ter.

Vik ti ge hen del ser
Uni ver si tet i Oslo be slut tet å av vik le Uni-
Rand AS som med før te ny ma jo ri tets ei er 
for NIOM AS. Den 1.1.2019 solg te Uni-
Rand AS sine ak sjer i NIOM AS til NORCE 
AS.  NIOM er til delt sek re ta ri ats funk sjon 
for na sjo nal nett verks grup pe for forsk-
ning og in no va sjon in nen oral hel se.

Bærekraft og samfunnsansvar
NIOMs ak ti vi te ter har en stor be tyd ning 
for pa si ent sik ker he ten i Norge og i de øv ri-
ge nor dis ke lan de ne. NIOMs vi sjon er å bi-
dra til at pa si en ter i nor dis ke land får sik re 
og vel fun ge ren de bio ma te ria ler. Sel ska-
pets stra te gi er å ha høy nor disk pro fil, ut-
fø re biomaterialforskning på høyt in ter na-
sjo nalt nivå, være en ak tiv pre miss le ve ran-
dør in nen eu ro pe isk og in ter na sjo nal 
stan dar di se ring. Selskapets opp drags virk-
som het skal ge ne re re mid ler og kom pe-
tan se som kan styr ke den øv ri ge virk som-
he ten. Sel ska pets opp lys nings virk som het 
er ret tet til hel se myn dig he ter og tann hel-
se tje nes ten i de nor dis ke land. Forsk-
nings- og in for ma sjons virk som he ten skal 
ba se res på vi ten ska pe lig grunn og være 
prak tisk an ven de lig i kli nisk virk som het. 
NIOMs in for ma sjons virk som het, forsk-
nings virk som het og forsk nings sam ar beid 
er alle knyt tet opp mot nor disk ak ti vi tet og 
de nor dis ke lan de ne. Gjesteforskeraktivi-

teten hvor fors ke re fra de nor dis ke lan de-
ne gis løn net opp hold ved NIOM står sen-
tralt. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Sel ska pet har føl gen de sek tor po li tis ke 
mål; stan dar di se rings ak ti vi tet, forsk ning 
og nor disk sam ar beid, samt in for ma sjon. 
NIOMs fors ke re har sen tra le po si sjo ner 
som grup pe le de re både in nen tann hel se 
og bio ma te ria ler ge ne relt, og har gitt vik ti-
ge bi drag til ut ar bei del sen av eu ro pe is ke 
og in ter na sjo na le stan dar der. NIOM har 
ar bei det med bio lo gisk og kli nisk re le van-
te spørs mål re la tert til den ta le og and re 
bio ma te ria ler. Økt pa si ent sik ker het og 
økt fo kus på kli nis ke pro blem stil lin ger har 
vært le de sno rer for NIOMs forsk ning. 
Åtte gjes te fors ke re har hatt ar beids plass 
ved NIOM i 2018, der av 6 fra uni ver si te ter 
og høy sko ler i Dan mark, Finland, Island 
og Sve ri ge.  Tolv av NIOMs forsk nings pro-
sjek ter er av sam nor disk ka rak ter. Tverr-
vi ten ska pe lig og nor dis ke sam ar beids-
part ne re fin nes ved in sti tu sjo ner i alle de 
nor dis ke lan de ne. Forsk nings re sul ta te ne 
pub li se res i aner kjen te in ter na sjo na le tids-
skrif ter som også le ses av and re nor dis ke 
fors ke re. Nor dis ke tann le ger gjø res kjent 
med NIOMs forsk nings re sul ta ter og råd 
gjen nom fore drag på tann le gens års mø-
ter, webinarer, pub li se ring i nor dis ke tann- 
 le ge tids skrif ter, ny hets brev og NIOMs 
hjem me si de. NIOM har pub li sert 18 ar tik-
ler i in ter na sjo na le og nor dis ke tids skrif-
ter. Fjor ten ar tik ler har di rek te kli nisk an-
ven del ses mu lig het. NIOM har hatt in for-
ma sjons stand ved lands mø te ne til dans-
ke, finske, is lands ke, svenske og nors ke 
tann le ger. Der er ut gitt 11 ny hets brev til 
21 500 mot tage re i Nor den og be svart 
115 hen ven del ser fra tannhelse-perso-
nell, hel se myn dig he ter og pa si en ter. 
Nors ke hel se myn dig he ter tilskuddsfinan-
sierer hus leie, stan dar di se ring og kli nisk 
forsk ning i sam ar beid med tann hel se tje-
nes tens kom pe tan se sent ra som ut gjor de 
66 pst. av om set nin gen i 2018. Sel ska pet 
har en tre års kon trakt for 2016–18 med 
Nor disk mi nis ter råd for til skudd til gjeste-
forskeraktivitet, in for ma sjon og biomate-
rialforskning. Regn ska pet er gjort opp 
med et over skudd på 58 590 kroner.

Administrerende direktør: Jon Einar Dahl 

Styre: Pål Barkvoll (leder), Trude M Haug, Janne 
Elin Reseland, Marianne Hiorth, Erik Gulbrandsen, 
Ellen Bergreen, Sebastian Schlafer, Anne Nordblad, 
Helga Ágústsdóttir, Mariana Näslund Blixt

Revisor: Lundes Revisjonskontor I DA

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 49 %
Selskapets nettside: www.niom.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 990 1 605
Driftskostnader 495 144
Brutto driftsresultat (EBITDA) 573 1 358
Driftsresultat (EBIT) 495 1 461
Netto finansposter 791 501
Resultat før skatt 1 286 1 962
Skattekostnad 98 21
Resultat etter skatt 1 188 1 941
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 205 14 053
Omløpsmidler 11 517 11 614
Sum eiendeler 28 722 25 667
  
Egenkapital 26 603 23 327
Avsetning til forpliktelser 435 383
Rentebærende gjeld 1 033 1 055
Rentefri gjeld 651 903
Sum gjeld og forpliktelser 2 119 2 341
Sum egenkapital og gjeld 28 722 25 667
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 957 614
Investeringsaktiviteter -4 225 -1 138
Finansieringsaktiviteter 1 630 1 415
Endring betalingsmidler -1 638 891
  
Nøkkeltall 2018 2017
Andel nye investeringer   
i minst utviklede land 47 % 34 %
Andel investeringer i Afrika 49 % 35 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Tilskudd til investeringsfaglig bistand 20 39
Kapitalinnskudd fra staten 1 688 1 500
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 75 71
Andel ansatte i Norge 68 % 70 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt  56 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer  57 % 50 %

Nor fund (Sta tens in ves te rings fond for 
næ rings virk som het i utvik lings land) – 
ble opp ret tet av Stor tin get i 1997 som et 
stat lig eid og fi nan si ert in ves te rings sel-
skap. Nor fund er et vir ke mid del i norsk 
ut vik lings po li tikk som bi drar til øko no-
misk ut vik ling og ar beids plas ser i fat ti ge 
land gjen nom ut vik ling av lønn som me 
be drif ter, sær lig in nen ren ener gi, fi-
nans sek to ren og land bruk. Norfunds 
ho ved kon tor er i Oslo. SN Power AS er et 
heleid dat ter sel skap av Nor fund. 

Vik ti ge hen del ser
Fon det har i 2018 hatt et høyt in ves te-
rings ni vå. I 2018 inn gikk Nor fund in ves-
te rings for plik tel ser på til sam men 3,5 
mrd. kro ner. Om lag 956 mil l. kro ner av 
det te var in ves te rin ger i for ny bar ener gi, 
1,9 mrd. kro ner in nen for fi nans in sti tu-
sjo ner, 163  mil l.  kro ner in nen mat og 
land bruk og 485  mil l. kro ner i fond for 
små og mel lom sto re be drif ter (SMB-
fond). Av nye in ves te rings av ta ler i 2018 
ble 48 pst. gjort i Af ri ka sør for Sa ha ra. 47 
pst. av nye in ves te rin ger ble gjort i de 
minst ut vik le de lan de ne (MUL). 

Den stør ste en kelt in ves te rin gen i 2018 
var SN Po wers kjøp av vann kraft ver ket 
Bujagali i Ugan da. Bujagali er et av de 
stør ste vann kraft ver ke ne i Af ri ka og pro-
du se rer nes ten halv par ten av elek tri si-
tets for bru ket i Ugan da.

Fon det rea li ser te i 2018 egen ka pi tal in-
ves te rin ger i tre sol kraft verk i Sør-Af ri ka, 
ett ho tell i Af gha ni stan og en bank i Ugan-
da. I til legg ble to lån til ban ker i Hon du ras 
og Gua te ma la inn fridd. Sam le de rea li ser te 
ge vins ter ut gjor de 151 mil l. kro ner.  

Fon dets nye re gi ons kon tor i Vest-Af ri ka 
i Ac cra, Gha na ble for melt åp net vå ren 
2018.

Bærekraft og samfunnsansvar
Nor fund tar sam funns an svar gjen nom å 
set te høye krav til egen drift og til drif ten av 
virk som he te ne i por te føl jen. Nor fund har 
null to le ran se for kor rup sjon, og kre ver at 
men nes ke ret tig he ter, li ke stil ling, lo kal sam-
funn og hen syn til mil jø og bio lo gisk mang-
fold iva re tas. Nor fund stil ler der for krav ut 
over det som er re gu lert i den nasjonale 
lov giv nin gen, og for plik ter virk som he te ne 
til å føl ge Ver dens ban kens International  
Fi nance Corporations stan dar der for mil jø 
og so si a le for hold. En eks tern eva lue ring av 
næ rings livs bi stand og men nes ke ret tig he-
ter i 2018 vis te at Nor fund har gode pro se-
dy rer på plass for å sik re at men nes ke ret-
tig he ter re spek te res i in ves te rin ge ne. Opp-
føl ging av stan dar de ne er en in te grert del 
av ar bei det med å inn gå in ves te rings av ta-
ler og å føl ge opp in ves te rin ge ne. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Hen sik ten til Nor fund er å etab le re le ve-
dyk tig, lønn som virk som het som el lers 
ikke vil bli igang satt som føl ge av høy ri si-
ko.  Gjen nom sin virk som het skal fon det 
bi dra til øko no misk vekst og ut vik ling i fat-
ti ge land. Jobb ska ping er et sen tralt mål, 
di rek te gjen nom in ves te rin ger i vekst kraf-
ti ge sel ska per og in di rek te gjen nom in-
ves te rin ger i ut vik lings frem men de sek to-
rer som kraft for sy ning og fi nans in sti tu-
sjo ner. Nor fund had de ved ut gan gen av 
2018 di rek te og in di rek te in ves tert i mer 
enn 900 virk som he ter. I 2018 var av kast-
nin gen på in ves te rings por te føl jen i in ves-
te rings va lu ta 4,6 pst., og i nors ke kro ner 
10,5 pst. Si den fon dets opp start har år lig 
gjen nom snitt lig av kast ning i in ves te rings-
va lu ta vært 5,8 pst., og i nors ke kro ner 9,4 
pst., der av kast nin gen er be reg net fra 
oppstarttidspunkt for in ves te rin ge ne. 

Administrerende direktør:  
Jan Tellef Thorleifsson

Styre: Kristin Clemet (leder), Tove 
Stuhr Sjøblom, Finn Marum Jebsen, 
Martin Skancke, Brit Kristin Sæbø 
Rugland, Per Kristian Sbertoli,  
Vibeke Hammer Madsen, Kristin  
Sandtorv*, Felix Barwinek*  
(* valgt av de ansatte)    

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Utenriksdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.norfund.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 375 362
Driftskostnader 426 506
Brutto driftsresultat (EBITDA) -50,2 -143,0
Driftsresultat (EBIT) -51,0 -144,0
Netto finansposter 2,7 6,0
Resultat før skatt -48,3 -138,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt -48,3 -138,0
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1,8 2,4
Omløpsmidler 386 434
Sum eiendeler 388 436
  
Egenkapital 294 343
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 93 93
Sum gjeld og forpliktelser 93 93
Sum egenkapital og gjeld 388 436
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -56,1 -111,0
Investeringsaktiviteter 23,0 -5,0
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler -33,1 -116,0
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 294 343
Brutto driftsmargin (EBITDA) -13 % -40 %
Driftsmargin (EBIT) -14 % -40 %
Egenkapitalandel 76 % 79 %
Egenkapitalrentabilitet -15 % -33 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år -1 % 3 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -14 % -33 %
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 0 0
Andre 5,0 -5,0
Sum tilskudd 5,0 -5,0
  
Utbytte  2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 79 82
Andel ansatte i Norge 72 % 70 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Norges sjømatråd AS skal øke verdiska-
pingen i fiskeri- og havbruksnæringen 
gjennom økt etterspørsel og kunnskap om 
norsk sjømat i inn- og utland. Dette opp-
nås gjennom generisk markedsføring, ar-
beid med markedsinformasjon, markeds-
adgang og beredskap. Norges sjømatråd 
skal også søke å utvikle nye og videreutvi-
kle etablerte markeder, og fremme og 
trygge omdømmet til norsk sjømat. Ho-
vedkontoret ligger i Tromsø og selskapet 
har egne ansatte i ytterligere 13 markeder. 

Målet med statens eierskap i Norges 
sjømatråd er å ha et sektorpolitisk virke-
middel som bidrar til å øke verdiskapin-
gen i fiskeri- og havbruksnæringen gjen-
nom økt etterspørsel og kunnskap om 
norsk sjømat i inn- og utland. Selskapet 
skal ha effektiv drift. 

Viktige hendelser
Norsk sjømateksport satte også i 2018 ny 
verdirekord. Det ble eksportert 2,7 mill. 
tonn sjømat til en verdi av 99 mrd. kroner, 
en økning i verdi og volum på henholdsvis 
5 og 4 pst. Laks er den viktigste arten og 
utgjør om lag 68 pst. av den totale ek-
sportverdien. EU importerte norsk sjømat 
for mer enn 66 mrd. kroner, og er dermed 
sjømatnæringens viktigste marked.

Sjømatrådet ble i 2018 gjenstand for en 
områdegjennomgang av det næringsrette-
de virkemiddelapparatet i utlandet. Gjen-
nomgangen tok blant annet for seg samar-
beid mellom aktørene (Innovasjon Norge, 
NORWEP, utenriksstasjonene og Sjømatrå-
det). Rapporten konkluderte med at få av 
de andre aktørene overlapper Sjømatrå-
dets virksomhet. Rapporten konkluderte 
også med at Sjømatrådets administra-
sjonskostnader er på et akseptabelt og ri-
melig nivå, betydelig under de øvrige aktø-
renes nivå.

Riksrevisjonen startet høsten 2018 en 
gjennomgang av Sjømatrådets virksom-
het og departementets oppfølging av ei-
erskapet. Riksrevisjonens rapport vil bli 
fremlagt i september 2019.

Bærekraft og samfunnsansvar
Norges sjømatråd har siden 2009 vært til-
sluttet FNs program Global Compact. Det-
te programmet forplikter selskapet til å 
håndtere spørsmål om menneskerettig-

heter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrup-
sjon i tråd med de ti internasjonalt aner-
kjente prinsippene som Global Compact 
bygger på. Sjømatrådet legger vekt på å 
bevisstgjøre de ansatte om det ansvar 
den enkelte har for å følge selskapets etis-
ke retningslinjer.

Selskapet har en ordning med lærlin-
geplasser og praktikanter innen handel- 
og kontorfag, universitet og høyskole.

Sektorpolitisk måloppnåelse
For å kartlegge i hvilken grad Sjømatrådet 
oppfyllet sitt mandat gjennomfører organi-
sasjonen analyser for å måle hvor stor mer-
verdi markedsavgiften bidrar med til norsk 
sjømatnæring. Dette gjøres med avkast-
ningsanalyser og økonometriske metoder. 
Effektene av Sjømatrådets investeringer i 
markedsarbeid isoleres ved at det kontrol-
leres for andre relevante markedsmessige 
forklaringsvariabler. Sjømatrådet har inn-
gått en 3-årig avtale med FABA (Forcasting 
and Business Analysis) ved Texas A&M Uni-
versity, et fagmiljø med spesialister på av-
kastningsanalyser av fellesmarkedsføring. 

FABAs beregninger for perioden 2003 
til 2016 viser at 10 pst. av verdien av 
Norsk sjømateksport i perioden kan til-
skrives Sjømatrådets virksomhet. Dette 
oppnås ved en økning i prisen på ekspor-
tert sjømat på mellom 3,5 og 12 pst., 
samt en økning i eksportert volum på 
inntil 6,5 pst. FABA konkluderer videre 
med at Sjømatrådets virksomhet har gitt 
en avkastning på mellom 14 og 16 kroner 
pr. krone brukt på fremme av norsk sjø-
mateksport. FABA har også levert studier 
av effekten av markedsarbeidet for sek-
torene hvitfisk, konvensjonell fisk (2018) 
samt pelagisk fisk (2019).

Selskapet har siden 2017 i større grad 
lagt vekt på markedsføring av Norge som 
opprinnelsesland for sjømat fremfor ge-
nerisk markedsføring av sjømat generelt. 
De globale konsumentundersøkelsene 
Sjømatrådet hvert år gjennomfører viser 
at Norge er det landet som oftest nevnes 
når konsumenter svarer på spørsmålet 
«hvilke land assosierer du med fangst og 
produksjon av sjømat?». I 2018 svarte 
39 pst. Norge på dette spørsmålet. Tren-
den er at stadig flere assosierer Norge 
med fangst og produksjon av sjømat.

Administrerende direktør:  
Renate Larsen

Styre: Marianne Elisabeth Johnsen  
(leder), Sverre Søraa (nestleder),  
Rita Karlsen, Amund Drønen Ring-
dal, Eva Marie Kristoffersen, Andreas 
Mikalsen, Solveig Strand, Tom Jørgen 
Gangsø*, Trude Bessesen*, Johnny  
Thomassen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettsider: www.seafood.no • www.godfisk.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 729,3 621,0
Driftskostnader 729,8 615,6
Brutto driftsresultat (EBITDA) 47,1 37,0
Driftsresultat (EBIT) -0,5 5,4
Netto finansposter  0,5   0,9 
Resultat før skatt 0,0 6,3
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 0,0 6,3
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 180,3 152,3
Omløpsmidler 187,4 125,1
Sum eiendeler 367,7 277,4
  
Sum egenkapital 108,5 108,5
Avsetning til forpliktelser 59,8 46,3
Rentebærende gjeld 13,4 0,0
Rentefri gjeld 186,0 122,6
Sum gjeld og forpliktelser 259,2 168,9
Sum egenkapital og gjeld 367,7 277,4
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 54,9 90,5
Investeringsaktiviteter -75,5 -101,0
Finansieringsaktiviteter 13,4 0,0
Endring betalingsmidler -7,2 -10,5
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 121,9 108,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 6 % 6 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 1 %
Egenkapitalandel 30 % 39 %
Egenkapitalrentabilitet 0 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 1 % 0 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 7 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Helse- og omsorgsdepartementet 144,9 110,2
Andre 0,0 0,0
Sum tilskudd 144,9 110,2
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 373 321
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 38 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 40 %

Norsk Hel se nett SF ble stif tet i 2009 av 
Hel se- og om sorgs de par te men tet. Stats-
fore ta ket har an svar for å drive og vi de-
re ut vik le en sik ker, ro bust og hen sikts-
mes sig na sjo nal IKT-in fra struk tur for ef-
fek tiv sam hand ling mel lom alle ak tø rer 
i hel se- og om sorgs sek to ren (Hel se net-
tet). Det te in klu de rer også ut vik ling, eta-
b le ring og drift av en rek ke na sjo na le tje-
nes ter, bl.a. www.helsenorge.no, kjer ne-
jour nal, elek tro nisk da ta ut veks ling (EDI) 
og vi deo kon fe ran se. Fore ta ket le ve rer 
også tje nes ter in nen IKT, an skaf fel ser, 
ar kiv og do ku ment for valt ning til eta te ne 
i hel se for valt nin gen.

Norsk Hel se netts ak ti vi te ter fi nan si e-
res gjen nom med lems av gift for til knyt-
ning til Hel se net tet, stat li ge be vilg nin ger 
til na sjo na le tje nes ter og uli ke pro sjek ter, 
samt gjen nom salg av tje nes ter. Kun de-
grup pen be står av alle hel se fo re tak, kom-
mu ner, fast le ger og and re be hand le re i 
hel se- og om sorgs sek to ren og en rek ke 
tred je parts le ve ran dø rer som le ve rer tje-
nes ter til dis se over Hel se net tet. 

Norsk Hel se nett har pr. 31.12.2018  
to talt 373 an sat te for delt på ho ved kon to-
ret i Trondheim og av de lings kon to re ne i 
Tromsø, Oslo og Bergen.

Vik ti ge hen del ser
Fle re hel se tje nes ter tar i bruk fle re mel-
dings ty per, og in for ma sjons ut veks lin gen i 
Hel se net tet blir sta dig mer ef fek tiv. Det 
nye, høytilgjengelige stam net tet for sek-
to ren ble i 2018 fer dig stilt i Hel se Nord, 
Hel se Midt-Norge og Hel se Vest, slik at de 
re gio na le og lo ka le sy ke hu se ne får et nett 
som er til pas set sek to rens frem ti di ge krav 
til sik ker het, ka pa si tet og kva li tet. Det ar-
bei des med Hel se Sør-Østs til kob ling til 
stam net tet. 

Kon sern mo del len for ad mi nist ra ti ve 
tje nes ter i den sen tra le hel se for valt nin gen 
ble im ple men tert som mo dell i regi av 
Norsk Hel se nett 1. januar 2017. I 2018 ble 
av de ling for ar kiv og do ku ment for valt ning 
etab lert, og Norsk Hel se nett le ve rer nå tje-
nes ter in nen det te til hel se for valt nin gen. 

Stats fore ta ket for be re der, i sam ar beid 
med Di rek to ra tet for e-hel se, over ta kel se 
av nye opp ga ver som na sjo nal tje nes te le-
ve ran dør fra 1. januar 2020.

Bærekraft og samfunnsansvar
Norsk Hel se nett ut ø ver sitt sam funns an-
svar bl.a. gjen nom å leg ge til ret te for lær-
lin ger og å ha et godt opp læ rings mil jø. 
Fore ta ket gjen nom fø rer fle re til tak mot 
stu den ter, både gjen nom un der vis ning  
og ved be drifts be søk. Norsk Hel se nett er 
opp tatt av mang fold i or ga ni sa sjo nen og 
tar an sva ret med å være en IA-be drift. 
Fore ta ket har et godt sam ar beid med NAV 
for til ret te leg ging av ar beids plas ser og til-
bud om prak sis plas ser. Norsk Hel se nett er 
en vik tig fag lig res surs og bi drags yter til ut-
vik ling av IKT-opp ga ver på na sjo nalt nivå. 
Fore ta ket job ber for å få til så kli ma- og mil-
jø venn lig drift som mu lig, gjen nom mil jø-
venn li ge kon tor lo ka ler, nær het til kol lek tiv-
trans port, bruk av ener gi spa ren de vir tu el-
le pro duk ter og ut strakt bruk av vi deo kon-
fe ran ser for å re du se re rei se ak ti vi tet.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Norsk Hel se nett bi drar til at sek to ren tar i 
bruk di gi ta le løs nin ger og til økt di gi tal 
sam hand ling.  Meldingsvalidator er vi de-
re ut vik let for å sik re bedre kva li tet på me-
di sins ke mel din ger. 

Virk som he ten har bi dratt i ar bei det 
med å etab le re fle re til na sjo na le tje nes ter, 
blant an net mel ding om døds fall, mel ding 
om døds år sak og fristbruddportalen. 

Pa si ent sik ker he ten i hel se- og om-
sorgs-tje nes ten er av hen gig av god IKT-
sik ker het, og di gi ta le an grep kan for år sa-
ke ne de tid på kri tis ke sy ste mer i hel se sek-
to ren. I 2018 har Norsk Hel se nett lagt yt-
ter li ge re vekt på ar bei det med in for- 
 ma sjons sik ker het og per son vern. Etab le-
ring av egen sik ker hets di vi sjon er en vik tig 
stra te gisk be slut ning. Det te vil styr ke 
Norsk Hel se nett som en sik ker drifts le ve-
ran dør, og som na sjo nalt sen ter for in for-
ma sjons sik ker het i hel se- og om sorgs sek-
to ren gjen nom HelseCERT. HelseCERT 
mo ni to re rer tra fik ken i Hel se net tet og 
gjen nom fø rer fle re til tak for økt in for ma-
sjons sik ker het, blant an net gjen nom inn-
treningstester og in for ma sjons ar beid. 

Norsk Hel se nett har ikke som for mål å 
gi ei e ren øko no misk av kast ning. Om set-
nin gen i 2018 var på 729,3 mill. kro ner og 
års re sul ta tet vi ser et over skudd på 34 174 
kro ner. Norsk Hel se nett har en til freds-
stil len de egen ka pi tal pro sent på 29,5 pro-
sent ved ut gan gen av 2018.

Administrerende direktør: 
Håkon Grimstad 

Styre: Toril Bariusdotter Ressem  
(leder), Herlof Nilssen (nestleder),  
Kjartan Olafsson, Aage Jostein Thunem, 
Cathrine M. Lofthus Medhus, Inger  
Østensjø, Cathrine Hole*, Jacob  
Gajowniczek*, Sindre Solem*  

(* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nhn.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 5 986 5 921
Driftskostnader 5 970 5 869
Brutto driftsresultat (EBITDA) 303 400
Driftsresultat (EBIT) 16 52
Netto finansposter 15 44
Resultat før skatt 31 96
Skattekostnad 2 4
Resultat etter skatt 29 92
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 344 1 460
Omløpsmidler 1 839 1 621
Sum eiendeler 3 183 3 081
   
Egenkapital 1 940 1 913
Avsetning til forpliktelser 171 180
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 1 071 989
Sum gjeld og forpliktelser 1 243 1 169
Sum egenkapital og gjeld 3 183 3 081
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 184 272
Investeringsaktiviteter -82 -61
Finansieringsaktiviteter 0 
Endring betalingsmidler 101 211
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 1 940 1 913
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 1 %
EBIT + finansinntekter  48 107
Egenkapitalandel 61 % 62 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år -1 % -1 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 2 % 7 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Lisensavgiftens andel av totale inntekter 95,0 % 94,2 %
Lisensavgift pr. år pr.  
husstand inklusiv mva. 2 970 2 868
Andel av befolkningen  
som bruker NRK daglig 87 % 85 %
Markedsandel fjernsyn (hele året) 38 % 40 %
Markedsandel radio (hele året) 66 % 66 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kulturdepartementet 0,0 0,3

Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 3 416 3 419
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Norsk riks kring kas ting AS (NRK) ble 
etab lert i 1933. Med tre li ne æ re TV-ka na-
ler, 13 ra dio ka na ler på DAB, strøm me tje-
nes te ne NRK TV, NRK Su per og NRK Ra-
dio, nett ste det NRK.no, yr.no og inn hold 
på mo bil byr NRK på et bredt me die til bud. 

NRKs all menn kring kas ter opp drag er 
fast satt i sel ska pets ved tek ter. Opp dra get 
hvi ler på tre grunn pi la rer: NRK skal un-
der støt te og styr ke de mo kra ti et, NRK skal 
styr ke norsk språk, iden ti tet og kul tur og 
NRK skal være all ment til gjen ge lig. Det 
siste er en for ut set ning for å lyk kes med 
de to før s te. 

NRK re flek te rer det geo gra fis ke mang-
fol det i Norge og er tilstede på over 50 
ste der i Norge. NRKs ho ved kon tor lig ger i 
Oslo. I til legg har NRK 15 dis trikts kon to rer 
som til byr folk ny he ter fra hele lan det til 
hele lan det. NRK Sáp mi har ho ved kon tor i 
Ka ras jok. NRK har også 10 kor re spon den-
ter med kon tor i Nai ro bi, Bei jing, Istan bul, 
Kai ro, Mos kva, Berlin, Brus sel, Lon don og 
Washington DC. 

Må let med sta tens ei er skap i NRK er å 
sør ge for god all menn kring kas ting i Nor-
ge. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser 
NRK er til for alle som bor i Norge. Tall fra 
2018 vi ser at NRK har en sterk po si sjon i 
det nors ke sam fun net når det gjel der 
bruk og til lit. 87 pro sent av be folk nin gen 
bruk te hver dag ett el ler fle re til bud fra 
NRK. Det er to pro sent po eng høy ere enn i 
2017.

De to siste åre ne har vi sett ras ke re og 
mer om fat ten de end rin ger i me die bru-
ken enn noen gang tid li ge re. Fort satt står 
kring kas tet inn hold for bror par ten av bru-
ken, men det har vært en kraf tig ned gang 
i li ne ær, tra di sjo nell TV-se ing. Ned gan gen 
er størst i al ders grup pen 30–39 år.

Bæ re kraft og sam funns an svar 
NRK ar bei der mål ret tet med de for hol de-
ne som er ve sent li ge for virk som he tens 
inn virk ning på men nes ker, sam funn og 
mil jø. 

NRK har sy ste ma ti sert, sam let og pub-
li sert en be skri vel se av be drif tens ar beid 
med sam funns an svar, brutt ned på ni uli-
ke ho ved om rå der. Be skri vel sen er til gjen-
ge lig på sel ska pets nett si der. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se 
I en si tua sjon med glo ba li se ring og økt 
kon kur ran se om folks tid og opp merk-
som het, er både opp slut nin gen om og le-
gi ti mi te ten til NRK høy i den nors ke be-
folk nin gen. 87 pst. av alle over 12 år bru-
ker ett el ler fle re av NRKs til bud dag lig. 
NRK har også et godt om døm me i be folk-
nin gen, og har lig get øverst på Ipsos’ lis te 
over be drif ter med best om døm me de 
siste åre ne. NRK har en høy opp slut ning 
om li sen sen. I NRKs år li ge pro fil un der sø-
kel se sva rer 69 pst. av de som be ta ler at 
de får «svært god» el ler «god» va lu ta for 
li sen sen. 

NRK (kon sern) fikk et over skudd på 29 
mill. kro ner i 2018. Det te er en re duk sjon 
på 63 mill. kro ner fra 2017 da regn ska pet 
in ne holdt eks tra or di nær ge vinst fra sal get 
av NRKs ei en dom i Bergen. 

Kring kas tings av gif ten økte fra 2 878 
kro ner i 2017 til 2 970 kro ner i 2018. Øk-
nin gen in klu der te en øk ning i mva-sat sen 
fra 10 pst. til 12 pst. An tall li sens be ta le re 
vi ser en ned gang på 8.000 fra de sem ber 
2017 til de sem ber 2018, og ut gjor de 
2 030 000 li sens be ta le re ved ut gan gen av 
2018. NRKs kom mer si el le ak ti vi te ter er 
or ga ni sert gjen nom NRK Ak ti vum AS (hel-
eid dat ter sel skap). NRKs kom mer si el le 
ak ti vi te ter ga et sam let bi drag til pro gram-
virk som he ten på 98 mill. kro ner i 2018. 

Kringkastingssjef:  
Thor Gjermund Eriksen

Styre: Birger Magnus (leder), 
Randi B. Sætershagen (nest- 
leder), Geir Bergkastet, Vesle-
møy Tvedt Fredriksen, Silvija 
Seres, Lars Oscar Toverud*,  
Tor Egelien*, Ingvild F. Fjereide*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nrk.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 38 134 34 922
Driftskostnader 32 661 29 700
Brutto driftsresultat (EBITDA) 5 656 5 430
Driftsresultat (EBIT) 5 473 5 222
Netto finansposter 50 28
Resultat før skatt 5 523 5 251
Skattekostnad 0 0
Resultat etter skatt 5 523 5 251
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 573 715
Omløpsmidler 5 112 5 622
Sum eiendeler 5 685 6 336
  
Egenkapital 364 364
Avsetning til forpliktelser 151 141
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 5 171 5 831
Sum gjeld og forpliktelser 5 321 5 972
Sum egenkapital og gjeld 5 685 6 336
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 5 654 5 555
Investeringsaktiviteter -39 -55
Finansieringsaktiviteter -6 116 -4 945
Endring betalingsmidler -501 555
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 364 364
Brutto driftsmargin (EBITDA) 15 % 16 %
Driftsmargin (EBIT) 14 % 15 %
Egenkapitalandel 6 % 6 %
  
Resultatdisponering 2018 2017
Overskudd fordelt til tippenøkkelen 4 777 4 715
Grasrotandelen 648 455
Bingoentreprenørenes overskuddsformål 69 66
Tiltak mot spilleavhengighet 15 15
Overført til/fra annen egenkapital 0 0
Regjeringens gave til DNTs jubileum 15 0
Sum disponert 5 523 5 251
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 413 406
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Norsk Tipping AS star tet sin virk som het i 
1948. Sel ska pet hol der til på Ha mar og 
har ene rett på å til by en rek ke pen ge spill i 
Norge i med hold av pen ge spillo ven.

Sel ska pet skal av hol de og for mid le 
pen ge spill i tryg ge for mer un der of fent lig 
kon troll, for å fo re byg ge ne ga ti ve kon se-
kven ser av pen ge spil le ne. Sam ti dig skal 
sel ska pet gjen nom ra sjo nell drift leg ge til 
ret te for at mest mu lig av inntektene fra 
spil le ne kan gå til sam funns nyt ti ge for mål 
be stemt av ei e ren.  

Må let med sta tens ei er skap i Norsk 
Tipping er å fo re byg ge pro blem spill ved å 
ka na li se re nord menns spil le lyst inn mot 
et mo de rat og an svar lig til bud. 

Vik ti ge hen del ser
Som en føl ge av stor tings mel din gen «Alt å 
vin ne – ein ansvarleg og ak tiv pengespel-
politikk» fra 2016, vur der te Oslo Econo-
mics i 2018 Norsk Tipping og Norsk Riks-
to tos or ga ni se ring og prak sis. Kon klu sjo-
nen var at nyt ten ved å ka na li se re spil le re 
vekk fra mer ska de li ge al ter na ti ver mer 
enn vei er opp for ska de virk nin ge ne.

I 2018 jus ter te sel ska pet sin vi su el le 
iden ti tet gjen nom end ring av sel skaps-
logo og øv rig de sign ut trykk. 

Norsk Tipping har inn gått et sam ar beid 
med tur ne rings ar ran gø ren Good Game 
AS om ut vik ling av norsk e-sport. De før s-
te spill ob jek te ne på e-sport ven tes i lø pet 
av 2019. 

Gjen nom det ny stif te de in no va sjons-
sel ska pet Lotteries Entertainment In no-
va tion Al li an ce AS (LEIA), skal Norsk Tip-
ping sam ar bei de med de na sjo na le spill-
sel ska pe ne i Dan mark, Frank ri ke og Fin-
land om ut vik ling av fel les tek no lo gi- 
platt form for di gi ta le lot te ri spill. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ar bei det med sam funns an svar tar ut-
gangs punkt i sel ska pets ve sent lig hets-
ana ly se og po li cy for sam funns an svar. 
Sel ska pet har valgt kon kre te fo kus om rå-
der som an svar lig spill virk som het, for ret-
nings etikk, an ti kor rup sjon, men nes ke ret-

tig he ter og mil jø. I til legg har sel ska pet 
pekt ut om rå de ne «like mu lig he ter» og 
«fol ke hel se» hvor sel ska pet øns ker å bi-
dra til sam funns ut vik lin gen ut over in ter-
es sen te nes for vent nin ger. 

Norsk Tipping støt ter opp om FNs bæ-
re krafts mål og har valgt fem mål sel ska-
pet øns ker å bi dra til å nå: God hel se, li ke-
stil ling mel lom kjøn ne ne, an sten dig ar-
beids liv og øko no misk vekst, fred og rett-
fer dig het og sam ar beid om å nå må le ne.

I 2018 ble Norsk Tipping ser ti fi sert som 
Mil jø fyr tårn.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Det vik tig ste av sel ska pets sek tor po li tis ke 
mål, er fore byg ging av spil le pro ble mer. 
Sel ska pet ar bei der me to disk og kunn-
skaps ba sert med te ma et, både når det 
gjel der ut vik ling av pro duk ter, mar keds fø-
ring, an svar lig hets til tak og forsk ning. 

Høs ten 2018 av holdt sel ska pet den før-
s te Spillevettuka, der an svar lig spill ble 
satt øverst på dags or de nen gjen nom se-
mi na rer, mar keds kom mu ni ka sjon og i 
sel ska pets egne ka na ler. 

Forsk ning på di rek te kon takt med ri si-
ko spil le re, vi ser gode re sul ta ter i ar bei det 
med å be gren se ri si ko spill. Ett år se ne re 
har spil ler ne som ble kon tak tet di rek te 
be ty de lig la ve re spill for bruk enn kon troll-
grup pen som ikke fikk te le fon, og kun de-
ne for la ter hel ler ikke sel ska pet. 

En an nen stu die vi ser at 80 pro sent av 
kun de ne er po si ti ve til taps gren ser satt av 
sel ska pet. Bare én av ti kun der som når 
taps gren sen sin spil ler vi de re på and re 
nett ste der, noe som do ku men te rer god 
fore byg gen de ef fekt av til ta ket. 

Til tross for gode og ef fek ti ve an svar lig-
hets til tak, har det vært en øk ning i ri si ko-
spil le re blant nettkasinokundene, noe sel-
ska pet tar al vor lig. 

Sel ska pet har styr ket sin po si sjon i den 
spil len de del av be folk nin gen og pas ser te 
2 mil li o ner kun der for før s te gang i 2018. 

Over skud det til for må le ne ble på 5,5 
mrd. kro ner i 2018, en øk ning med mer 
enn 270 mil l. kro ner fra 2017.
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Nors ke tog AS  ble fisjonert ut fra NSB AS 
og lagt under Samferdselsdepartementet 
i april 2017. Selskapet skal sikre lave eta-
bleringsbarrierer og har som formål å an-
skaffe, eie og forvalte togmateriell på kon-
kurransenøytrale vilkår. Norske tog inn-
går avtaler om leie av togmateriell med de 
togoperatørene som har trafikkavtale 
med staten v/Jernbanedirektoratet. Nor-
ske tog er fullfinansiert gjennom leieavta-
lene, som er vedlegg til trafikkavtalene 
mellom Jernbanedirektoratet og togope-
ratørene. Norske togs visjon er å være et 
ledende, fremtidsrettet og solid selskap 
som leverer tilstrekkelig mange, sikre, på-
litelige og tidsriktige persontogkjøretøy. 
Gjennom dette skal selskapet bidra til en 
attraktiv persontogtrafikk i Norge og til 
«det grønne skiftet». Norske tog har ho-
vedkontor i Oslo. Målet med statens eier-
skap i Norske tog er å sikre en kostnadsef-
fektiv tilbyder av togmateriell på konkur-
ransenøytrale vilkår. Selskapet skal ha ef-
fektiv drift.

Viktige hendelser
Det er levert flere nye Flirt-tog fra togpro-
dusenten Stadler og den siste opsjonen i 
avtalen ble utløst i 2018. Siste togsett er 
estimert levert innen utgangen av 2022. 
Noen av disse kjøretøyene er bimodale, 
altså drevet av strøm og diesel, og skal er-
statte dieseltog som i dag trafikkerer på 
Trønderbanen. Norske tog begynte i 2018 
forberedelsene til anskaffelse av nye lo-
kaltog for å erstatte de eldste togene i da-
gens materiellpark (type 69). Norske tog 
fremforhandler også leieavtalen som skal 
signeres med Go-Ahead Norge AS, som 
har vunnet konkurransen om å drifte per-
sontogtilbudet i trafikkpakke Sør fra de-
sember 2019. 

Norske tog gikk over fra en ytelsesba-
sert pensjonsordning i Statens pensjons-
kasse til en innskuddspensjonsordning 
pr. 1. januar 2019. Ny pensjonsordning gir 
selskapet bedre økonomisk forutsigbar-
het. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Norske tog har etablert retningslinjer for 
hvordan selskapet skal jobbe med bære-

kraft, og disse er godt innarbeidet i selska-
pets styringssystem. Basert på de ret-
ningslinjene og prinsippene Norske tog 
følger, ble det i 2017 definert og rappor-
tert på seks fokusområder for arbeid med 
bærekraft. For 2018 har Norske tog valgt 
å utvide fokusområdene med ytterligere 
to temaer, som alle er integrert i selska-
pets strategiske hovedmål. De totalt åtte 
fokusområdene er miljø, arbeids- og 
menneskerettigheter, sikkerhet, antikor-
rupsjon, ansvarlige innkjøp og anskaffelse 
av nye kjøretøy, varsling, samt kundetil-
fredshet og egenkapital. Selskapet har 
bl.a. som målsetting å bidra med mer 
energieffektive løsninger, og utforsker 
derfor mulighetsrommet for lav- og null-
utslippsløsninger på jernbanestrekninger 
som ikke er elektrifisert. Sett opp mot 
sammenlignbare selskaper, oppnådde 
Norske tog en høy medarbeidertilfreds-
het i 2018 (75 pst.), og rapporterer et 
svært lavt sykefravær (0,7 pst.) .

Sektorpolitisk måloppnåelse
Norske tog rapporterer på fem hovedmål; 
fornøyde kunder og passasjerer, tilstrek-
kelig mange standardiserte og tidsriktige 
kjøretøy, sikre og pålitelige kjøretøy, ef-
fektiv drift og finansiell handlefrihet samt 
kompetente og fornøyde medarbeidere. 
Norske tog mottar omtrent hver måned 
nyproduserte tog, og selskapet er godt i 
gang med standardisering av flåten. De 
reisende er fornøyd med kjøretøysflåten, 
som samlet oppnår en kundetilfredshet 
på hele 79 pst. Norske tog jobber syste-
matisk med kjøretøyparkens sikkerhet og 
pålitelighet, samt forebygging av mulig 
datainnbrudd. I 2018 har Norske tog sett 
på hvordan selskapets finansieringsmo-
dell kan sikre økt finansiell handlefrihet. 
Egenkapitalandelen har i 2018 vært på 
minst 21 pst., for å sikre fortsatt gode be-
tingelser på låneavtalene selskapet har. 
Norske tog oppnådde et driftsresultat i 
2018 på 426 mill. kroner og en avkastning 
på bokført egenkapital på 10,9 pst. Det 
langsiktige avkastningsmålet er 5 pst., 
men avkastningen vil svinge i takt med 
omfanget av planlagte investeringspro-
sjekter.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 1 217,1 996,7
Driftskostnader 791,1 729,1
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 118,1 910,1
Driftsresultat (EBIT) 426,0 267,6
Netto finansposter -102,4 -115,5
Resultat før skatt 323,6 152,1
Skattekostnad 44,2 9,6
Resultat etter skatt 279,4 142,5
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 883,8 9 733,8
Omløpsmidler 3 575,8 1 473,5
Sum eiendeler 13 459,6 11 207,2
   
Egenkapital 2 834,6 2 565,8
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 9 807,4 7 975,2
Rentefri gjeld 817,5 666,2
Sum gjeld og forpliktelser 10 625,0 8 641,4
Sum egenkapital og gjeld 13 459,6 11 207,2
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1 156,0 346,1
Investeringsaktiviteter -842,0 -1 133,6
Finansieringsaktiviteter 1 698,0 1 144,4
Endring betalingsmidler 2 012,0 356,9
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 13 459,6 11 207,2
Brutto driftsmargin (EBITDA) 92 % 91 %
Driftsmargin (EBIT) 35 % 27 %
Egenkapitalandel 21 % 23 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Samferdselsdepartementet 0 0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 32 29
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 25 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 67 % 33 %
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 73,0 72,4
Driftskostnader 73,2 70,0
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,2 2,7
Driftsresultat (EBIT) -0,2 2,4
Netto finansposter 0,4 1,3
Resultat før skatt 0,2 3,7
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,2 3,7
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1,2 1,4
Omløpsmidler 89,3 87,9
Sum eiendeler 90,5 89,3
  
Egenkapital 39,6 39,4
Avsetning til forpliktelser 18,4 17,5
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 32,5 32,4
Sum gjeld og forpliktelser 50,9 49,9
Sum egenkapital og gjeld 90,5 89,3
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 39,6 39,4
Brutto driftsmargin (EBITDA) 0 % 4 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 3 %
Egenkapitalandel 44 % 44 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 10 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 17 % 23 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 10 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kunnskapsdepartementet  
og andre departementer 21,0 17,2
Norges forskningsråd 17,8 17,8
Sum tilskudd 38,8 35,0
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 92 90
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

NSD – Norsk sen ter for forsk nings da ta 
AS (NSD) ble etab lert som en na sjo nal in-
fra struk tur for forsk ning i 1971, og har si-
den 2003 vært or ga ni sert som et ak sje sel-
skap. 

NSDs for mål er å drive data for valt ning 
og tje nes te yt ing over for forsk nings sek to-
ren. I sam ar beid med na sjo na le og in ter-
na sjo na le ak tø rer dri ver sel ska pet ut vik-
lings ar beid in nen for sitt for mål. NSD har 
ho ved kon tor i Bergen. 

Må let med sta tens ei er skap i NSD er å 
sik re data for valt ning og tje nes te yt ing over-
for forsk nings sek to ren. Sel ska pet skal ha 
ef fek tiv drift. 

Vik ti ge hen del ser
NSD har i 2018 for ny et og di gi ta li se rt fle re 
av sine tje nes ter. Dis se gjør det bl.a. mu lig 
å ut veks le in for ma sjon med di gi ta le løs-
nin ger uten for NSD. 

NSD og Sta tis tisk sen tral by rå (SSB) lan-
ser te i 2018 tje nes ten microdata.no som 
er ba sert på en ny tek no lo gi som fjer ner 
per son vern ri si ko en ved forsk ning på mik-
ro data. Sam ti dig får fors ker ne ras ke re og 
langt ri me li ge re til gang til da ta ene enn 
tid li ge re. Tje nes ten microdata.no fikk Da-
ta til sy nets pris «In ne bygd per son vern i 
prak sis 2018». Ut vik lin gen av tje nes ten er 
fi nan si ert av Norges forsk nings råd. 

NSD er na sjo nalt kom pe tan se sen ter 
for per son vern i forsk ning for 133 uni ver-
si te ter, høy sko ler, hel se fo re tak og and re 
forsk nings in sti tu sjo ner. I for bin del se med 
over gan gen til nytt re gel verk har NSD ut-
vik let og tatt i bruk nye di gi ta le løs nin ger 

for fors ker ne og forsk nings in sti tu sjo ne ne. 
Det te om fat ter nytt elek tro nisk mel de skje-
ma og til hø ren de rap por te rings verk tøy. 

NSD er ser ti fi sert som et tro ver dig og 
drifts sik kert ar kiv for forsk nings da ta.

Bæ re kraft og sam funns an svar
NSDs etis ke ret nings lin jer er en del av 
virk som hets sty rin gen. Ret nings lin jene er i 
over ens stem mel se med FNs Glo bal Com-
pact og OECDs ret nings lin jer for mul ti na-
sjo na le sel ska per. NSD har som mål å ha 
kjønns ba lan se og mang fold blant de an-
sat te, og opp ford rer kva li fi ser te kan di da-
ter til å søke stil lin ger, uav hen gig av al der, 
kul tu rell og et nisk bak grunn. I 2018 har 
NSD job bet spe si elt med det sy ste ma tis ke 
HMS-ar bei det, og or ga ni sa sjo nens ver di-
grunn lag med sik te på en re vi sjon av de 
etis ke ret nings lin je ne. For å re du se re mil-
jø be last nin ger ar bei der NSD for at man 
så langt som mu lig be nyt ter nett mø ter.    

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
NSD er et na sjo nalt ar kiv og for val ter av 
forsk nings da ta på veg ne av Norges forsk-
nings råd, nors ke forsk nings in sti tu sjo ner 
og and re in sti tu sjo ner både i Norge og in-
ter na sjo nalt, f.eks. Sta tis tisk sen tral by rå 
og Eu ro pean So cial Sur vey. NSD sik rer 
norsk forsk ning til gang til gode og godt 
do ku men ter te data. NSD sør ger også for 
gode ar ki ve rings løs nin ger, avan ser te pro-
gram va re løs nin ger, om fat ten de per son-
vern tje nes ter, sy ste mer for data hånd te-
ring, do ku men ta sjon og opp læ ring og vei-
led nings tje nes ter.
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Nye Vei er AS ble stiftet 4. mai 2015 og 
har vært i ordinær drift fra 1. januar 2016. 
Nye Veier har som oppgave å gjennom-
føre planlegging, utbygging, drift og vedli-
kehold av de riksveistrekninger som om-
fattes av selskapets portefølje. Selskapet 
har en utbyggingsportefølje på 530 km fi-
refelts motorvei med en estimert utbyg-
gingskostnad på 157 mrd. kroner (2018- 
kroner). Selskapets finansieringskilder er 
bevilgninger over statsbudsjettet og bom-
penger. Nye Veier har siden oppstart inn-
gått utbyggingsavtaler med staten ved 
Samferdselsdepartementet med samlet 
forventet utbyggingskostnad på om lag 
55 mrd. kroner.  

Formålet med statens eierskap er å 
oppnå en mer helhetlig og kostnadseffek-
tiv utbygging av trafikksikre riksveier, og 
skape merverdi sammenlignet med en 
tradisjonell tilnærming til veiutbygging. 
Strekningene i selskapets samlede utbyg-
gingsportefølje med høy samfunnsøko-
nomisk lønnsomhet skal prioriteres gjen-
nomført foran de med lav/negativ sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet. Målet er 
høyest mulig samfunnsøkonomisk lønn-
somhet i de veiprosjekter selskapet har 
fått ansvar for. Selskapets visjon er å 
«bygge gode veier raskt og smart» med 
grunnlag i verdiene «fornyer, forbedrer 
og forsikrer». Nye Veier har hovedkontor i 
Kristiansand og prosjektorganisasjoner i 
Aust-Agder, Telemark, Hedmark, Trønde-
lag og Rogaland. 

Viktige hendelser
I samsvar med hva som ble lagt til grunn 
ved etableringen av Nye Veier, besluttet 
Stortinget i 2018 en lineær opptrapping 
av de økonomiske rammene for selska-
pet, jf. Prop. 1 S (2018–2019) / Innst. 13 S 
(2018–2019). For 2019 ble det bevilget 5,4 
mrd. kroner, som vil gå til å finansiere de 
vederlag Nye Veier etter avtaler med sta-
ten v/SD har krav på knyttet til sin aktivi-
tet. I budsjettbehandlingen ga Stortinget 
også sin tilslutning til at Nye Veier gis et 
helhetlig og varig ansvar for drift og vedli-
kehold av de strekninger selskapet har 
bygget.  

Bærekraft og samfunnsansvar
Nye Veier skal bidra til å oppnå FNs glo-
bale bærekraftsmål og har særlig fokus 
på områdene infrastruktur og innovasjon, 
anstendig arbeid og økonomisk vekst 
samt å stoppe klimaendringer. Selskapet 
har som ambisjon å bidra til å heve seriø-
siteten i bransjen og har nulltoleranse for 
alle former for korrupsjon og arbeidslivs-
kriminalitet. Nye Veier har satt som mål å 
redusere klimagassutslipp under utbyg-
ging med 40 pst. innen 2030 og redusere 
utslippet fra drift med 50 pst. Det er utar-
beidet grunnlagsrapporter for beregning 
av CO2-utslipp for alle prosjekter i selska-
pets portefølje. Nye Veier har i pågående 
utbyggingsprosjekter konkrete eksem-
pler på tiltak som gir utslippsreduksjoner. 
Nye Veier tar også hensyn til miljøverdier 
på en helhetlig måte i alle faser av pro-
sjektene og har i  2018 satt fokus på na-
turressurser, naturmangfold, landskap, 
friluftsliv og kulturarv. 

Sektorpolitisk måloppnåelse
Nye Veiers overordnede mål er å oppnå 
høyest mulig samfunnsøkonomisk lønn-
somhet i selskapets veiprosjekter. Dette 
målet ivaretas i porteføljeprioriteringen 
og i alle faser av prosjektene. Raskere ut-
bygging, lavere kostnader, økt nytte og 
sikker utbygging er viktige langsiktige in-
dikatorer på om selskapet lykkes med sitt 
oppdrag. Basert på gjennomførte verdia-
nalyser og inngåtte totalentreprisekon-
trakter, viser selskapets beregninger ved 
utgangen av 2018 en forventning om å 
realisere 28 mrd. kroner i kostnadsreduk-
sjoner og over 30 mrd. kroner i økt nytte 
for trafikanten (sett opp mot kost-
nadsanslagene fra Statens vegvesen ved 
overtakelse av porteføljen). Nytte for trafi-
kanten kommer til uttrykk gjennom kor-
tere veitraseer, økt fartsgrense og økt tra-
fikksikkerhet. Nye Veier forventer at gjen-
nomsnittlig planleggingstid reduseres 
med fem år og selskapet er i gang med 
planlegging og utbygging i alle fire utbyg-
gingsområder (E18 Sør-Østlandet, E39 
Sør-Vestlandet, E6 Innlandet og E6 Trøn-
delag).

Administrerende direktør:  
Ingrid Dahl Hovland

Styre: Harald Vaagaasar  
Nikolaisen (leder), Eli Giske, Dag 
Morten Dalen, Mari Skjærstad, 
Eva Nygren, Magne A. Buaas 
Bye*, Gry Helle Prytz* (* valgt  
av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Samferdselsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.nyeveier.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 6 653 3 499
Driftskostnader 5 499 3 262
Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 156,0 237,6
Driftsresultat (EBIT) 1 154,0 236,7
Netto finansposter 26,0 24,5
Resultat før skatt 1 180,0 261,2
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 1 180,0 261,2
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 9,0 4,4
Omløpsmidler 4 696 3 024
Sum eiendeler 4 705 3 029
   
Sum egenkapital 3 078 1 899
Avsetning til forpliktelser 469,0 188,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 1 158 942
Sum gjeld og forpliktelser 1 627 1 130
Sum egenkapital og gjeld 4 705 3 029
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -706 -477
Investeringsaktiviteter -7,0 -2,6
Finansieringsaktiviteter 0 1 000
Endring betalingsmidler -713 520
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 3 078 1 899
Brutto driftsmargin (EBITDA) 17 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 17 % 7 %
Egenkapitalandel 65 % 63 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Vederlag for avtale med staten 5 279 2 075
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 165 126
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 40 %

Nye Veier AS
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 280 281
Driftskostnader 278 276
Brutto driftsresultat (EBITDA) 6,0 8,5
Driftsresultat (EBIT) 2,6 5,4
Netto finansposter 3,2 1,2
Resultat før skatt 5,7 6,7
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 5,7 6,7
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 6,4 6,1
Omløpsmidler 243 231
Sum eiendeler 250 237
  
Egenkapital 23,0 19,5
Avsetning til forpliktelser 173 165
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 53,4 52,6
Sum gjeld og forpliktelser 227 218
Sum egenkapital og gjeld 250 237
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 21,9 24,0
Investeringsaktiviteter -3,7 -5,0
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 18,1 19,0
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 23,0 19,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 3 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 2 %
Egenkapitalandel 9 % 8 %
Egenkapitalrentabilitet 27 % 41 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 10 % 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 28 % 42 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Olje- og energidepartementet 280 280
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 64 65
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Pe to ro AS iva re tar sta tens di rek te øko no-
mis ke en ga sje ment (SDØE) i pe tro le ums-
virk som he ten på norsk kon ti nen tal sok kel 
og virk som het i til knyt ning til det te på 
veg ne av sta ten. Sel ska pet ble dan net 
som en del av re struk tu re rin gen av sta-
tens olje- og gass virk som het i 2001. Pe-
toros virk som het er re gu lert i pe tro le-
ums lo vens ka pit tel 11. Det over ord ne de 
må let for iva re ta kel sen av SDØE-por te føl-
jen er å opp nå høy est mu lig inn tek ter til 
sta ten.

SDØE-ord nin gen ble opp ret tet med 
virk ning fra 1985. Ord nin gen in ne bæ rer 
at sta ten del tar som en di rek te in ves tor i 
pe tro le ums virk som he ten på norsk sok-
kel. Pe to ro er ret tig hets ha ver for sta tens 
an de ler i ut vin nings til la tel ser, felt, rør led-
nin ger og land an legg. Pe to ro skal iva re ta 
SDØE-por te føl jen på et for ret nings mes sig 
grunn lag. Ved ut gan gen av mars 2019 be-
står por te føl jen av 34 pro du se ren de felt, 
211 ut vin nings til la tel ser og 15 in ter es-
sent skap for rør led nin ger og ter mi na ler. 
Pe to ro er ikke ope ra tør. 

Pe to ro står ikke selv for salg av olje og 
gass som SDØE-por te føl jen ge ne re rer, og 
er så le des ikke en ak tør i olje- og gass mar-
ke de ne. Gjen nom en egen in struks, av set-
nings in struk sen, er Equinor ASA gitt an-
sva ret for av set ning av sta tens pe tro le-
um. Kon tant strøm men fra salg av pe tro-
le ums pro duk te ne går di rek te fra Equinor 
og inn i stats kas sen. Pe to ro har an svar for 
å se til at av set nin gen skjer i sam svar med 
av set nings in struk sen. Både Equinor og 
Pe to ro har hver for seg og i fel les skap an-
svar for at sta tens fel les ei er skaps stra te gi 
gjen nom fø res et ter hen sik ten. Pe to ro har 
også an svar for å gjen nom fø re en god 
øko no mi sty ring, her un der fø ring av regn-
skap, for SDØE-por te føl jen. 

Må let med sta tens ei er skap i Pe to ro er 
å sik re en best mu lig iva re ta kel se av SDØE 
i pe tro le ums virk som he ten på norsk sok-
kel. Sel ska pet skal søke å opp nå størst 
mu lig drifts mes sig ef fek ti vi tet. 

Vik ti ge hen del ser
Net to kon tant strøm fra SDØE over fø res  
til Sta tens pen sjons fond ut land. Det te re-
pre sen te rer en stor del av sta tens to ta le 
inn tek ter fra pe tro le ums virk som he ten.  
I 2018 var net to kon tant strøm fra SDØE til 

sta ten 120 mrd. kro ner sam men lik net 
med 87 mrd. kro ner i 2017. Øk nin gen 
skyl des i ho ved sak høy ere olje- og gass-
pri ser. 

To tal pro duk sjon i 2018 var 1,085 mill. 
fat ol je ek vi va len ter pr. dag, om lag to pro-
sent la ve re enn i 2017, ho ved sa ke lig på 
grunn av fall i væs ke pro duk sjo nen.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Pe to ro har of fent lig til gjen ge lig etis ke ret-
nings lin jer og ret nings lin jer for sitt arbeid-
med sam funns an svar. 

Sel ska pet leg ger re le van te de ler av 
Glo bal Re porting Ini tia tiv (GRI) og Interna-
tional La bour Organizations (ILO) åtte 
kjer ne kon ven sjo ner til grunn for sin virk-
som het og rap por te ring av sam funns an-
svar. I til legg føl ger sel ska pet and re og 
mer sel skaps- og bran sje ori en ter te ret-
nings lin jer for sin rap por te ring.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Det over ord ne de må let for Petoros iva re-
ta kel se av SDØE-por te føl jen er å ska pe 
størst mu lig ver di for å opp nå høy est mu-
lig inn tekt til sta ten. Pe to ro fi nan si e res 
med be vilg nin ger over stats bud sjet tet. 
Olje- og ener gi de par te men tet ut ar bei der 
år li ge opp drags brev som an gir Petoros 
øko no mis ke ram mer og be skri vel se av 
sel ska pets mål og opp ga ver. Pe to ro er en 
li ten or ga ni sa sjon og sel ska pet skal pri ori-
te re sin inn sats mot om rå der og felt av 
stor ver di mes sig el ler prin si pi ell be tyd-
ning for sta ten.

Mod ne felt ut gjør en stor an del av ver-
di ska pin gen fra SDØE-por te føl jen. Petor-
os inn sats over for dis se fel te ne er blant 
an net knyt tet til vi de re ut vik ling, dre ne-
rings stra te gi og å øke an tall brøn ner.  
I 2018 gjen nom før te Pe to ro egne re ser-
voar tek nis ke stu di er på Troll, Heid run, 
Ose berg og Snø hvit. Stu di e ne bi dro blant 
an net til å un der støt te ut ar bei del sen av 
plan for ut byg ging og drift (PUD) av Troll 
tred je fase som ble over le vert til Olje- og 
ener gi de par te men tet i juli 2018. Ut byg-
gings plan for Jo han Sverd rup-fel tets and-
re fase ble over le vert i au gust 2018. And re 
nye, sto re ut byg gings pro sjek ter Pe to ro 
har fulgt opp i 2018, er Jo han Cast berg, 
Snor re Ex pan si on Pro ject, Martin Linge og 
Dva lin. 

Administrerende direktør:  
Grethe K. Moen

Styre: Gunn Wærsted (leder), 
Brian Bjordal (nestleder), Hugo Sandal, 
Per Arvid Schøyen, Trude Haugen  
Fjeldstad, Ragnar Sandvik*, Anne- 
Cathrine Nilsen* (* valgt av de ansatte)  

Revisor: KPMG

Statlig eierandel gjennom Olje- og energidepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.petoro.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 120 112
Driftskostnader 118 109
Brutto driftsresultat (EBITDA) 6,1 7,8
Driftsresultat (EBIT) 1,7 3,5
Netto finansposter -1,4 -1,5
Resultat før skatt 0,3 2,0
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,3 2,0
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 87,5 88,4
Omløpsmidler 29,7 31,4
Sum eiendeler 117 120
   
Egenkapital 56,5 56,2
Avsetning til forpliktelser 3,2 2,9
Rentebærende gjeld 33,2 35,6
Rentefri gjeld 24,3 25,1
Sum gjeld og forpliktelser 60,7 63,6
Sum egenkapital og gjeld 117 120
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1,6 9,6
Investeringsaktiviteter -1,7 -3,1
Finansieringsaktiviteter -2,4 -2,3
Endring betalingsmidler -2,5 4,2
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 89,7 91,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) 5 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 3 %
Egenkapitalandel 48 % 47 %
Egenkapitalrentabilitet 1 % 4 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 4 år 6 % 10 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 2 % 4 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Antall forestillinger totalt 715 618
Antall solgte billetter 104 370 88 891
Billettinntekter 14 15
  
Tilskudd 2018 2017
Kulturdepartementet 63,3 62,0
Rogaland fylkeskommune  
og Stavanger kommune 28,4 27,8
Sum tilskudd 91,7 89,8
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 124 120
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 66,67 % 66,67 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 57 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 25 % 40 %

Ro ga land Teater AS dri ver tea ter virk-
som het i Stavanger og om lig gen de re gi on 
og på turnéer, og hol der til i lo ka ler fra 
den før s te tea ter etab le rin gen i 1883. Ro-
ga land Teater for mid ler tea ter av høy 
kunst ne risk kva li tet til re gi o nens inn byg-
ge re. Barne- og ung doms teat ret, der barn 
spil ler for barn i en pro fe sjo nell ram me, 
er en in te grert og vik tig del av teat rets 
virk som het. Teatret har fire sce ner sen-
tralt i Stavanger og ska per pro duk sjo ner 
både i eget hus og gjen nom sam ar beids-
pro sjek ter. 

Sta tens ei er skap i Ro ga land Teater er 
be grun net ut fra kul tur po li tis ke for mål. 
Må le ne for be vilg nin ge ne til sce ne kunst-
for mål i 2018 har vært å bi dra til at alle 
kan få til gang til kunst og kul tur av høy 
kva li tet og frem me kunst ne risk ut vik ling 
og for ny el se samt sam le inn, do ku men-
te re og for mid le kul tur arv. Teat rets egne 
mål er ut le det av de over ord ne de sek-
tor po li tis ke må le ne. Sta tens an del av det 
of fent li ge til skud det ut gjør 70 pst. Egen-
fi nan sie rin gen var på om lag 23 pst. i 
2018.

Vik ti ge hen del ser
Glenn An dré Kaa da over tok som tea ter-
sjef for pe ri oden 2019–2023 et ter Arne 
Nøst da hans åre måls av ta le gikk ut 31. 
de sem ber 2018. 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ro ga land Teater har of fent lig til gjen ge li ge 
ret nings lin jer for ut øv el se av sam funns an-
svar og ut ar bei der år li ge rap por ter om 
det te. Teatret re spek te rer grunn leg gen de 
men nes ke ret tig he ter, slik de frem kom mer 
i in ter na sjo na le kon ven sjo ner. Det te føl ger 
teat ret også opp over for le ve ran dø rer  
og sam ar beids part ne re/spon so rer. Tea-
tret re spek te rer og bi drar til et an sten dig 
ar beids liv, hvor grunn leg gen de ar beids-
stan dar der og -ret tig he ter iva re tas. Teatret 
slut ter opp om ILOs åtte kjer ne kon ven sjo-
ner. Ro ga land Teater har ret nings lin jer og 
ru ti ner for å hind re kor rup sjon og sør ge 
for åpen het og trans pa rens i øko no mis ke 
trans ak sjo ner. Virk som he ten skal i minst 

mu lig grad ha ne ga tiv inn virk ning på ytre 
mil jø. Det te gjel der også ved valg av le ve-
ran ser fra un der le ve ran dø rer.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Ro ga land Teater har i 2018 hatt et år med 
et om fangs rikt og va ri ert kunst ne risk pro-
gram og med en be ty de lig øk ning i av vik-
le de fore stil lin ger. Mang fol det i til bu det 
har økt be trak te lig, og teat ret opp le ver 
god na sjo nal opp merk som het og aner-
kjen nel se for sine pro duk sjo ner. Pub li-
kums til strøm nin gen har økt be ty de lig, og 
teat ret opp le ver at dyk ti ge kunst ne ris ke 
kref ter øns ker å være til knyt tet pro duk-
sjo ne ne. Plan leg gings mes sig har det økte 
re per to a ret ført til stør re res surs ut ford-
rin ger, og det ar bei des sy ste ma tisk med 
leng re plan leg gings ho ri son ter og ef fek tiv 
lo gi stikk. Barne- og ung doms teat ret ut vik-
ler seg i tråd med plan. Ar bei det med 
barn og unge får i sta dig stør re grad in ter-
na sjo na le di men sjo ner gjen nom teat rets 
en ga sje ment. Teatret opp le ver at det har 
et me get godt om døm me både blant 
pub li kum, ei e re, presse og and re kul tur-
ak tø rer, og sat ser på ut vik ling av mar-
keds kom mu ni ka sjon og pulikumsutvik-
ling for å øke publikumsbesøk. Det er 
fore tatt be ty de li ge tek nis ke in ves te rin ger 
på ho ved sce nen i 2018. 

Teatret ar bei der for å skaf fe seg nye, 
mo der ne pro duk sjons lo ka ler, og har igang-
satt et mu lig hets stu die med Stavanger Mu-
seum for å se på mu lig he te ne for en fel les 
vi sjon for ut byg ging i området. Teatret har 
de siste åre ne end ret sin pro gram me rings-
mo dell for å styr ke til bu det, øke ka pa si tets-
ut nyt tel sen og ef fek ti vi se re res surs bru ken. 
Tea ter byg gets fy sis ke be grens nin ger gjør 
det kre ven de å ut vi de til bu det yt ter li ge re 
på en mer res surs ef fek tiv måte.

Sty ret ved teat ret er for nøyd med de 
kunst ne ris ke og øko no mis ke re sul ta te ne i 
2018. Ro ga land Tea ters rap port inn går i 
en sam let vur de ring av den sek tor po li tis-
ke mål opp nå el sen på sce ne kunst om rå-
det. Års rap por te rin gen for 2018 vi ser at 
sel ska pet alt i alt bi drar til at den sek tor-
po li tis ke mål opp nå el sen blir opp nådd.

Teatersjef: Arne Nøst

Styre: Inger Østensjø (leder),  
Morten Walderhaug (nestleder), 
Kjartan Alexander Lunde, Kåre 
Reiten, Marita Skogen*, Marianne 
Holter* (* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 66,67 %
Selskapets nettside: www.rogaland-teater.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 247,5 215,1
Driftskostnader 229,0 202,6
Brutto driftsresultat (EBITDA) 20,9 14,7
Driftsresultat (EBIT) 18,5 12,5
Netto finansposter -1,1 -2,4
Resultat før skatt og minoritet 17,4 10,1
Skattekostnad 0,6 0,6
Minoritetsinteresser -5,9 -2,2
Resultat etter skatt og minoritet 10,9 7,4
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 33,6 29,7
Omløpsmidler 141,7 123,1
Sum eiendeler 175 153
  
Egenkapital 77,9 67,0
Minoritetsinteresser 13,4 6,6
Sum egenkapital 91,3 73,6
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 3,5
Rentefri gjeld 83,9 75,7
Sum gjeld og forpliktelser 83,9 79,2
Sum egenkapital og gjeld 175 153
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -1,4 11,8
Investeringsaktiviteter -27,5 -6,1
Finansieringsaktiviteter 0,79 6,6
Valutaeffekter 0 0
Endring betalingsmidler -28,1 12,3
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 91,3 77,1
Brutto driftsmargin (EBITDA) 8 % 7 %
Driftsmargin (EBIT) 7 % 6 %
Egenkapitalandel 52 % 48 %
Egenkapitalrentabilitet 15 % 12 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 19 % 19 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 24 % 20 %
  
Publikasjoner 2018 2017
Bøker og doktorgradsavhandlinger 13 18
Artikler i journaler med referee 83 87
Fagfellevurderte artikler 86 81
Antall stipendiater 38 33
Antall postdoktorer 17 24
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Tilskudd til forskning fra  
Kunnskapsdepartementet 38,7 59,7
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 155 148
Andel ansatte i Norge 98 % 98 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 63 % 63 %

Si mu la Re search Laboratory AS (Si mu la) 
ble opp ret tet i 2001 og dri ver grunn leg gen-
de forsk ning på ut valg te om rå der in nen for 
pro gram va re- og kom mu ni ka sjons tek no-
lo gi, og bi drar gjen nom det te til ny skap-
ning og in no va sjon i næ rings li vet. 

Si mu la ut dan ner kan di da ter in nen for 
in for ma tikk i sam ar beid med grads gi ven-
de in sti tu sjo ner. Sel ska pet kom bi ne rer 
aka de mis ke tra di sjo ner med sty rings mo-
del ler kjent fra næ rings li vet. Sel ska pet har 
dat ter sel ska pe ne Si mu la In no va tion AS, 
Si mu la School of Re search and In no va tion 
AS (Simulaskolen), Si mu la UiB AS, og Si-
mu la Met ro po li tan Centre for Digital Engi-
neering AS (SimulaMet).

Si mu la In no va tion er hel eid av Si mu la, 
mens Simulaskolen eies av Si mu la (57 
pst.), Equinor (21 pst.), Bæ rum kom mu ne 
(14 pst.), Te le nor (7 pst.), og Sin tef (1 pst.). 
Si mu la UiB eies av Si mu la (51 pst.) og Uni-
ver si te tet i Bergen (49 pst.). SimulaMet 
eies av Si mu la (51 pst.) og Os lo Met – stor-
by uni ver si tet (49 pst.). Mor sel ska pet og 
dat ter sel ska pe ne har tett sam ar beid og 
er lo ka li sert i Bæ rum kom mu ne, med 
unn tak av Si mu la UiB som har lo ka ler i 
Bergen og SimulaMet som har lo ka ler i 
Oslo. I til legg har Si mu la ei er in ter es ser i 
22 sel ska per der de fles te har opp rin nel se 
i ak ti vi te te ne til Si mu la. Si mu la er verts in-
sti tu sjon for et sen ter for forsk nings dre-
vet in no va sjon (SFI), The Certus Centre, og 
er forsk nings part ner i Centre of Cardiolo-
gical In no va tion, et SFI som Oslo uni ver si-
tets sy ke hus er vert skap for.

Vik ti ge hen del ser
2018 var pre get av kon so li de ring og vekst i 
de to forsk nings sel ska pe ne SimulaMet og 
Si mu la UiB. Fra opp ret tel sen i 2018 til 
mars 2019 har SimulaMet vokst fra 12 til 
36 an sat te. Si mu la har også etalbert en så-
kalt grün der ga ra sje i lo ka le ne til Os lo Met. 
An tall re gist rert en tre pre nø rer har økt 
med over 35 pst. si den etab le rin gen. Si mu-
la UiB fikk i 2018 økt grunn fi nan sie rin gen 
med 5 mill. kro ner fra Jus tis- og be red-
skaps de par te men tet, i til legg til 5 mill. kro-

ner fra Sam ferd sels de par te men tet. I til-
legg fikk Si mu la UiB mid ler til 12 re krut te-
rings stil lin ger. Fram til ut gan gen av mars 
2019 har Si mu la UiB an satt to se ni or fors-
ke re med pro fes sor kom pe tan se in nen 
krypto, i til legg til en fors ker, fem post dok-
to rer og tre ph.d.-kan di da ter. Si mu la leg-
ger opp til at virk som he ten skal vok se også 
i 2019. Si mu la sam ar bei der også med en 
rek ke nors ke in sti tu sjo ner, bl.a. gjen nom 
Nor we gi an Ar ti fi cial In tel li gen ce Re search 
Con sor ti um. Si mu la har også ut strakt  
in ter na sjo nalt sam ar beid, bl.a. med Tech-
nische Univeristät Berlin, Ein stein Center 
Digital Fu tu re og Uni ver si ty of Ca li for nia, 
San Die go. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Si mu la leg ger stor vekt på mang fold blant 
de an sat te og gode ar beids for hold. Sel-
ska pet har et mål om at 40 pst. av de an-
sat te skal være kvin ner in nen ti år. Si mu la 
job ber også ak tivt med le der ut vik ling på 
alle ni vå er. Sel ska pet leg ger til grunn at en 
høy etisk stan dard har egen ver di både for 
sel ska pet og for den en kel te an sat te. I til-
legg ser Si mu la det te som en vik tig del av 
sel ska pets an svar som sam funns del ta ger 
og det er med på å opp rett hol de til li ten 
fra om ver de nen. Sel ska pet har etis ke ret-
nings lin jer som tar for seg bl.a. forsk-
nings etikk, arbeidsmijø og in klu de ring, 
kor rup sjon, konfidensialiltet og in ter es se-
kon flik ter. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Simulas mål opp nå el se har blitt eva lu ert i 
regi av Norges forsk nings råd ca. hvert 
fem te år av et in ter na sjo nalt pa nel. Eva-
lue rin gen for pe ri oden 2011–2015 ble lagt 
fram i ap ril 2017 og vis te at Si mu la har 
me get god mål opp nå el se. Alle de tre 
forsk nings om rå de ne til Si mu la ble eva lu-
ert som ek sel len te. Ut dan nings virk som-
he ten ble vur dert som sterk og in no va-
sjons ak ti vi te te ne fikk me get god om ta le. 
An be fa lin ge ne fra eva lue rings ko mi te en 
ble brukt i ut vik lin gen av en ny stra te gi for 
pe ri oden 2018–2028. 

Administrerende direktør: Aslak Tveito

Styre: Ingvild Myhre (leder), Mats  
Lundqvist, Pinar Heggernes, Ingolf  
Søreide, Annik Myhre, Yngvild  
Wasteson, Silvija Seres, Sverre Gotaas, 
Valeriya Naumova*, Joakim Sundnes*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: Lundes Revisjonskontor DA

Statlig eierandel gjennom Kunnskapsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.simula.no

©
 Birgitte H

eneide

Simula Research Laboratory AS

105

http://www.simula.no


106

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Tilskudd 261 209
Andre driftsinntekter 187 231
Sum driftsinntekter 448 440
Driftskostnader 451 419
Brutto driftsresultat (EBITDA) 63 94
Driftsresultat (EBIT) -3 22
Netto finansposter 7 395
Resultat før skatt og minoritet 4 416
Skattekostnad -12 0
Minoritetsinteresser -2 -4
Resultat etter skatt og minoritet 18 421
  
Balanse 2018 2017
Anleggsmidler 2 198 2 153
Omløpsmidler 757 1 032
Sum eiendeler 2 955 3 185
  
Egenkapital 889 923
Minoritetsinteresser 33 39
Sum egenkapital 922 961
Statslån 700 700
Avsetning til forpliktelser 22 25
Rentebærende gjeld 930 934
Rentefri gjeld 381 564
Sum gjeld og forpliktelser 2 033 2 223
Sum egenkapital og gjeld 2 955 3 185
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 149 12
Investeringsaktiviteter -66 23
Finansieringsaktiviteter -308 317
Endring betalingsmidler -225 352
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 2 552 2 596
Brutto driftsmargin (EBITDA) 14 % 21 %
Driftsmargin (EBIT) -1 % 5 %
Egenkapitalandel 31 % 30 %
Egenkapitalrentabilitet 2 % 46 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 15 % 14 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 2 % 19 %
  
Statlig låneramme 700 700
Statslån 700 700
Renter på statslån 17 17
Provisjoner på statslån 7 7
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kommunal- og moderniserings- 
departementet 140,7 125,7
Nærings- og fiskeridepartementet 213,8 114,4
Landbruks- og matdepartementet 5,4 5,3
Sum tilskudd 360 245
  
Verdier inn og ut av selskapet 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 50 391
Utbytteandel 278 % 93 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 82 % 76 %
Utbytte til staten 50 391
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 43 42
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 57 %

Siva – Sel ska pet for In du stri vekst SF 
(Siva) har som hovedmål å utløse lønnsom 
næringsutvikling i bedrifter og regionale 
nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva utvi-
kler, eier og finansierer en nasjonal struk-
tur for innovasjon bestående av inkubato-
rer, næringshager, katapult-sentre, inno-
vasjonsselskaper, innovasjonssentre og 
industribygg. Gjennom Siva-strukturen får 
bedriftene tilgang til nettverk, partnere, 
kompetanse og fasiliteter.

Innovasjonsaktiviteten finansieres med 
tilskudd over statsbudsjettet. Eiendoms-
virksomheten er selvfinansierende, har 
krav til avkastning og  drives gjennom det 
heleide datterselskapet Siva Eiendom Hol-
ding AS. Siva har 43 ansatte og hovedkon-
tor i Trondheim.

Statens begrunnelse for å eie Siva er å 
ha et virkemiddel for tilretteleggende eier-
skap og utvikling av bedrifter og nærings- 
og kunnskapsmiljøer i hele landet. Siva har 
et særlig ansvar for å fremme vekstkraften 
i distriktene. Selskapet skal ha effektiv drift.

Viktige hendelser
De to første katapult-sentrene åpnet dø-
rene i februar 2018: Future Materials i 
Kristiansand og Grimstad, og Manufac-
turing Technology på Raufoss. I utlys-
ningsrunden våren 2018 ble tre nye kata-
pult-sentre utnevnt; Ocean Innovation i 
Bergen, Sustainable Energy på Stord og 
DigiCat i Ålesund.

4. januar 2018 valgte Sivas administre-
rende direktør Espen Susegg å trekke seg 
fra stillingen. Ingrid Riddervold Lorange 
ble tilsatt i stillingen i oktober. 

I forbindelse med selskapets 50-årsju-
bileum i 2018 endret Siva selskapslogo og 
visuell drakt. Boka Hjørnesteiner – Industri, 
innovasjon og ildsjeler ble laget som en 
oppsummering av selskapets historie fra 
1968 til i dag.

Det ble gjennomført fem eiendoms- 
investeringer i 2018. Den største investe-
ringen var i ny fabrikk for massivtrepro-
dusenten Splitkon AS på Åmot 

I 2018 har Siva evaluert og justert krite-
riene som inkubatorene og næringshage-
ne evalueres etter og videreutviklet til-
skuddsmodellene.  Hensikten er  mer ef-
fektive programmer. Det ble utlyst søk-
bare midler for første gang i 2018. Fem 

prosjekter fikk støtte,  innenfor økt geo-
grafisk nedslagsfelt i Nord-Norge, finans-
teknologi og helsenæring.

I 2018 kjøpte Siva seg opp i Norinnova 
Technology Transfer sammen med UiT 
Norges arktiske universitet, Nordland og 
Troms fylkeskommune, etter et langsiktig 
og strategisk arbeid på tvers av regioner. 
Målet var å sikre en sterkere aktør for 
innovasjon og utvikling i Nord-Norge.

Bærekraft og samfunnsansvar
Siva legger økonomiske, sosiale og miljø-
messige vurderinger til grunn for virksom-
heten. Sivas etiske regelverk oppfordrer 
ansatte til å være bevisst de konsekvenser 
adferd og beslutninger kan få for miljøet. 
Siva stiller krav til alle leverandører og 
samarbeidspartnere om overholdelse av 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettig-
heter og motarbeidelse av korrupsjon.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Sivas måloppnåelse måles gjennom re-
sultat- og effektindikatorer tilknyttet del-
målene og utfyllende analyser. Program-
virksomheten har oppnådd rekordresul-
tater for tredje år på rad. Rapport fra SSB 
(2018) viser at bedrifter tilknyttet Sivas 
programmer presterer bedre enn andre 
sammenlignbare bedrifter. 

Gjennom eierskap i innovasjonsselska-
per har Siva bidratt til å etablere og utvikle 
en nasjonal struktur for innovasjon og 
næringsutvikling. Siva opptrer i henhold 
til en styrevedtatt eierskapspolicy med 
klare formål. 

Siva ser synergieffekter ved at bedrif-
tene i næringshager og innovasjonsmiljø-
er over hele landet kobles opp mot de 
nasjonale  katapult-sentrene for bistand 
til videre utvikling.

I 2018 nådde Sivas eiendomsvirksom-
het  eiers avkastningskrav (5 års rullerende 
snitt av 10 års statsobligasjonsrenter med 
2 prosentpoeng risikopåslag). Avkastnin-
gen i 2018 isolert var på 2,47 pst., mens 
gjennomsnittlig avkastning siste 5 år var 
på 4,50 pst. (avkastningskrav 3,79 pst.). 

Sivas ulike verktøy bidrar samlet sett til 
god sektorpolitisk måloppnåelse. Det er i 
2018  ingen vesentlige avvik i aktiviteten 
sett opp mot selskapets målstruktur og 
oppdrag. 

Administrerende direktør:  
Stein Terje Dahl (konst.)

Styre: Sverre Narvesen (konst. 
styreleder), Lillian Mathisen Sund, 
Maja Adriansen, Mette Kamsvåg,  
Bjørn Østbø, Jørgen Andersen*  
(* valgt av de ansatte)

Revisor: EY AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.siva.no 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 61,3 58,9
Driftskostnader 120,7 91,7
Brutto driftsresultat (EBITDA) -46,8 -20,7
Driftsresultat (EBIT) -59,4 -32,8
Netto finansposter 101,2 88,5
Resultat før skatt 41,8 55,7
Skattekostnad 0,1 21,1
Resultat etter skatt 41,7 34,6
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 586 537
Omløpsmidler 173 189
Sum eiendeler 759 726
  
Egenkapital 530 488
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 157 169
Rentefri gjeld 71,3 69,7
Sum gjeld og forpliktelser 228 238
Sum egenkapital og gjeld 758 726
  
Kontantstrøm  2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 54,2 45,8
Investeringsaktiviteter -57,3 -57,2
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler -3,1 -11,4
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 687 656
Brutto driftsmargin (EBITDA) -76 % -35 %
Driftsmargin (EBIT) -97 % -56 %
Egenkapitalandel 70 % 67 %
Egenkapitalrentabilitet 8 % 7 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 14 % 16 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 8 % 10 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 21 19
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 50 %

Space Norway AS skal bi dra til ut vik ling 
og drift av rom re la tert in fra struk tur for 
na sjo na le bru ker be hov og til ret te leg ging 
for ver di ska ping knyt tet til sat sing på 
rom virk som het i Norge. Sel ska pet iden ti-
fi se rer og ut vik ler nye mu lig he ter og pro-
sjek ter med lang sik tig ho ri sont, og sam ar-
bei der med and re na sjo na le kom mu ni ka-
sjons- og rom ak tø rer. 

Space Norway ble stif tet i 1995 ved ut-
skil ling fra for valt nings or ga net Norsk 
Romsenter og dri ves i hen hold til van li ge 
for ret nings mes si ge prin sip per. Kon ser-
nets ho ved kon tor er i Oslo. 

Space Norway eier og for val ter den fi-
ber op tis ke ka be len mel lom Fast lands-
Norge og Svalbard. For uten å over fø re 
nedleste data via sa tel litt, er ka be len ho-
ved for bin del se for te le kom mu ni ka sjon 
mel lom Svalbard og om ver de nen. Sel ska-
pet frem lei er også ka pa si tet på Telenors 
sa tel litt Thor 7 for kom mu ni ka sjon til 
Troll sta sjo nen i An tark tis. I tråd med for-
må let ar bei der sel ska pet vi de re med å 
iden ti fi se re, ut re de og ut vik le nye pro sjek-
ter in nen for rom re la tert virk som het med 
ba sis i Norge, ale ne el ler i sam ar beid med 
and re. 

Space Norway eier 50 pst. av ak sje ne i 
Kongs berg Sat el lite Services AS (KSAT), som 
dri ver bak ke sta sjo ner som kom mu ni se rer 
med sa tel lit ter. KSAT er ver dens stør ste sel-
skap i sitt slag og har hatt god vekst i et in-
ter na sjo nalt mar ked. Space Norway eier 
også 100 pst. av ak sje ne i Statsat AS, som er 
et red skap for ut vik ling og drift av små sa-
tel lit ter for stat li ge for mål, samt 100 pst. av 
aksjene i Space Norway Heosat AS, som er 
opprettet for å etablere et system for satel-
littkommunikasjon i nordområdene.  

Må let med sta tens ei er skap i Space 
Norway er å bi dra til drift og ut vik ling av 
rom re la tert in fra struk tur for å dekke na-
sjo na le bru ker be hov og til ret te leg ging for 
ver di ska ping ba sert på rom virk som het i 
Norge. Sel ska pet skal ha ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
I 2018 har kon ser net vi de re ført ar bei det 
for å sik re til gjen ge lig he ten av fi ber ka bel-
for bin del sen til Svalbard. Pro sjek tet Bred-
bånd i Ark tis har hatt god frem drift. Stor-
tin get har sam tyk ket i at Næ rings- og fis ke-
ri de par te men tet kan gi et be tin get til sagn 
til Space Norway om egen ka pi tal slik at 
sel ska pet kan full fø re for hand lin ger om å 
rea li se re pro sjek tet. Forhandlingene ven-
tes fullført medio 2019.

I pro sjekt Hav over våk ning med små - 
sa tel lit ter tas det frem en ra dar sa tel litt 
for test- og de mon stra sjon. I ut vik lin gen 
av det nye in ter na sjo na le ma ri ti me VHF 
Data Ex chan ge Sy ste met (VDES, smal-
bånds mel dings for mid ling til/fra skip) har 
Space Norway, sam men med Kongs berg-
grup pen, For sva rets forsk nings in sti tutt 
og Kyst ver ket, tatt ini tia tiv og vun net fle re 
ESA-kon trak ter for må lin ger i Ark tis, ut-
vik ling av sa tel litt- og skips elek tro nikk, 
samt  ut ført fle re sy stem stu di er. Ver dens 
før s te testnyttelast for VDES er spe si fi sert 
og an skaf fet av sel ska pet, le vert av norsk 
in du stri og flys på en sa tel litt i Norsat-se-
ri en.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sel ska pet har etab lert ret nings lin jer og 
ru ti ner for etikk og sam funns an svar, her-
un der ar beid med an svar li ge inn kjøp og 
for hol det til le ve ran dø rer. 

Sel ska pet har opp merk som het på 
fore byg ging av kor rup sjon og and re uøns-
ke de hen del ser.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Alle sel ska pets pro sjek ter, som er un der 
ut red ning el ler igang satt, er fun dert på 
kla re sek tor po li tis ke mål.  Sel ska pet har 
spe si elt fo kus på å få til bedre kom mu ni-
ka sjon og hav over vå king i nord om rå de-
ne, samt å sør ge for god og sik ker kom-
mu ni ka sjon mel lom Svalbard og fast lan-
det. 

Administrerende direktør:  
Jostein Rønneberg

Styre: Asbjørn Birkeland (leder), 
Øyvind Stene, Ingvild Ragna 
Myhre, Hege Flatheim, 
Nina Frisak

Revisor: KPMG AS

Statlig eierandel gjennom Nærings- og fiskeridepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.spacenorway.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 9 138 7 401
Driftskostnader 6 018 6 089
Brutto driftsresultat (EBITDA) 5 100 3 715
Driftsresultat (EBIT) 3 120 1 312
Resultatandel i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet 0 0
Netto finansposter -419 -336
Resultat før skatt 2 701 976
Skattekostnad 488 163
Resultat etter skatt 2 213 813
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 608 52 753
Omløpsmidler  6 673   5 968 
Sum eiendeler 70 281 58 721
  
Egenkapital  16 194   14 011 
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 16 194 14 011
Avsetning til forpliktelser  2 694   1 876 
Rentebærende gjeld  45 737   39 189 
Rentefri gjeld  5 656   3 645 
Sum gjeld og forpliktelser 54 087 44 710
Sum egenkapital og gjeld 70 281 58 721
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 3 983 3 615
Investeringsaktiviteter -8 392 -10 764
Finansieringsaktiviteter 5 046 6 168
Endring betalingsmidler 637 -981
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 61 931 53 200
Brutto driftsmargin (EBITDA) 56 % 50 %
Driftsmargin (EBIT) 34 % 18 %
Egenkapitalandel 23 % 24 %
Egenkapitalrentabilitet 15 % 6 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 8 % 5 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 6 % 4 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 484 326
Utbytteandel 22 % 40 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 33 % 39 %
Utbytte til staten 484 326
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 1 461 1 415
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 44 % 44 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Stat nett SF er sy stem an svar lig nett sel-
skap i det nors ke kraft sy ste met, og har 
an svar for en sam funns øko no misk ra sjo nell 
drift og ut vik ling av det sen tra le over fø rings-
net tet for kraft. Fore ta ket skal for øv rig 
føl ge for ret nings mes si ge prin sip per. 

Som sy stem an svar lig har Stat nett an-
svar for at det til en hver tid er mo men tan 
ba lan se mel lom pro duk sjon og for bruk av 
elek trisk kraft i Norge. Rol len som sy stem-
an svar lig og til hø ren de opp ga ver er for 
øv rig re gu lert i en egen for skrift. 

Stat nett er ut red nings an svar lig for 
transmi sjons net tet, og ut ar bei der an net-
hvert år en kraft sy stem ut red ning for hele 
trans mi sjons net tet. I ut red nin gen be skri-
ves bl.a. da gens kraft nett, pro duk sjon og 
for bruk, frem ti di ge over fø rings for hold 
samt for ven te de nettiltak og -in ves te rin-
ger. Den of fent li ge de len av ut red nin gen 
er kjent som Statnetts nettutviklingsplan.

Stat nett eier over 90 pst. av trans mi-
sjons net tet i Norge og kraft for bin del se ne 
til ut lan det. I til legg eier Stat nett 28,2 pst. 
av den fy sis ke kraft bør sen Nord Pool Spot 
AS. Stat nett er en mo no pol virk som het re-
gu lert av ener gi myn dig he te ne, og sel ska-
pets inn tek ter er re gu lert av Norges vass-
drags- og ener gi di rek to rat (NVE). Stat nett 
ble etab lert i 1992 og fore ta kets ho ved-
kon tor lig ger i Oslo. 

Må let med sta tens ei er skap i Stat nett 
er sam funns øko no misk ra sjo nell drift og 
ut vik ling av det sen tra le over fø rings net tet 
for kraft. 

Vik ti ge hen del ser
Stat nett er inne i en pe ri ode med be ty de-
li ge in ves te rin ger i trans mi sjons net tet. 
2018 var året med høy est in ves te rings ni-
vå noen sin ne, og det er pro sjek ter un der 
gjen nom fø ring i sto re de ler av lan det. 
Pro sjek tet Ofo ten–Bals fjord er nå fer dig-
stilt og satt i drift på 420 kV. Det siste av to 
nye 420 kV sjøkabelanlegg i Ind re Oslo-
fjord ble satt i drift i au gust. I lø pet av 
2018 har det også vært idrift set tel ser av 
en kel te strek nin ger i trans mi sjons net tet 

på Sør-Vestlandet (Vest re kor ri dor) og før-
s te del strek ning av 420 kV-led nin gen 
Nams os–Sur na. I til legg til de sto re in ves-
te rin ge ne i in nen landsk nett er to uten-
lands for bin del ser un der ut byg ging, én til 
Tysk land og én til Stor bri tan nia. I 2018 ble 
leg ging av ka bel mel lom Norge og Tysk-
land fer dig stilt i norsk sek tor, og ar bei det 
i dansk sek tor på be gynt. Før s te del av ka-
be len til Stor bri tan nia ble også lagt. 

Stat nett har i 2018 over tatt an leg ge ne 
på strek nin gen Fana–Kolls nes–Mong stad 
fra BKK, og Hon na Stasjon fra Agder Ener-
gi. Sel ska pet har også solgt og inn gått av-
ta ler om over dra gel se av dis tri bu sjons-
nett til nett sel skap med an svar for drift og 
ut vik ling av nett med la ve re spen ning. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Stat nett har of fent lig til gjen ge li ge etis ke 
ret nings lin jer og ret nings lin jer for ar bei det 
med sam funns an svar. Fore ta ket rap por te-
rer på sam funns an svar i hen hold til Glo bal 
Re porting Ini tia ti ve (GRI) for elbransjen: 
GRI Sustainability Re porting Guide li nes & 
Electric Util i ty Sec tor Disclosures.

Stat nett føl ger re le van te de ler av 
OECDs ret nings lin jer for fler na sjo na le sel-
ska per og leg ger International La bour Or-
ganizations (ILO) åtte kjer ne kon ven sjo ner 
til grunn for virk som he ten. 

Stat nett føl ger også sel skaps- og bran-
sje ori en ter te ret nings lin jer for sin rap por-
te ring. Statnetts ak ti vi tet på vir ker bru ker-
ne av strøm net tet og et mang fold av ak tø-
rer i sam fun net for øv rig. Fore ta ket har et 
mål om økt åpen het rundt virk som he ten. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Stat nett har an svar for en sam funns øko-
no misk ra sjo nell drift og ut vik ling av trans-
mi sjons net tet. Stat nett iva re tar det te ved å 
rea li se re sam funns øko no misk lønn som-
me pro sjek ter i trans mi sjons net tet og set-
te inn til tak slik at det til en hver tid er mo-
men tan ba lan se mel lom pro duk sjon og 
for bruk av strøm i Norge. Drifts si tua sjo nen 
har vært til freds stil len de i pe ri oden.

Konsernsjef: Auke Lont

Styre: Jon Fredrik Baksaas (leder), 
Synne Homble (nestleder), Maria  
Sandsmark, Egil Gjesteland,  
Tove Elisabeth Pettersen, Einar 
Strømsvåg, Pernille Dørstad*,  
Steinar Jøråndstad*, Ole Bjørn  
Kirstihagen*  (* valgt av de ansatte)

Revisor: Deloitte AS

Statlig eierandel gjennom Olje- og energidepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.statnett.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 413 379
Driftskostnader 293 301
Brutto driftsresultat (EBITDA) 127 87
Driftsresultat (EBIT) 120 78
Netto finansposter 7 -2
Resultat før skatt og minoritet 127 76
Skattekostnad 12 -6
Minoritetsinteresser 1 1
Resultat etter skatt og minoritet 114 81
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 700 1 720
Omløpsmidler 394 331
Sum eiendeler 2 094 2 051
  
Egenkapital 1 830 1 795
Minoritetsinteresser 6 5
Sum egenkapital 1 836 1 800
Avsetning til forpliktelser 83 85
Rentebærende gjeld 0 25
Rentefri gjeld 175 141
Sum gjeld og forpliktelser 258 251
Sum egenkapital og gjeld 2 094 2 051
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 75 86
Investeringsaktiviteter 62 61
Finansieringsaktiviteter -84 -128
Endring betalingsmidler 53 19
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 1 836 1 825
Brutto driftsmargin (EBITDA) 31 % 23 %
Driftsmargin (EBIT) 29 % 21 %
Egenkapitalandel 88 % 88 %
Egenkapitalrentabilitet 6 % 5 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 5 % 4 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 7 % 5 %
  
Inntektsfordeling 2018 2017
Eiendom 20 % 29 %
Energi 6 % 6 %
Skog  29 % 33 %
Friluftsliv 10 % 11 %
Skogvernerstatning 20 % 10 %
Arronderingssalg 8 % 4 %
Annet 7 % 6 %
Antall solgte jakt- og fiskekort 45 961 44 341
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tjenestekjøp 14 14
Tilskudd 8 4
Sum tilskudd/offentlige kjøp 22 18
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 80 60
Utbytteandel 70 % 74 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 54 % 64 %
Utbytte til staten 80 60
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 111 115
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Stat skog SF ble etablert i 1993, er organi-
sert som statsforetak og har hovedkontor 
i Namsos. Foretaket er landets største 
grunneier og forvalter om lag 59 mill. de-
kar, nær en femtedel av Norges fastlands-
areal. Dette er i all hovedsak fjell- og ut-
marksareal. Foretaket er også landets 
største skogeier med om lag 6 pst. av det 
samlede produktive skogarealet i Norge.

En stor del av statens grunn i Sør- og 
Midt-Norge er statsallmenninger som for-
valtes av Statskog, fjellstyrene og allmen-
ningsstyrene etter fjelloven og statsall-
menningslovens bestemmelser.

Statskog har forretningsmessig virk-
somhet innenfor skogbruk, utmarksfor-
valtning og annen areal- og eiendomsfor-
valtning. Ut over den forretningsmessige 
virksomheten utfører Statskog forvalt-
ningsoppgaver for staten i henhold til lov, 
delegert myndighet og oppdrag fra Land-
bruks- og matdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet. Disse oppgavene be-
står av offentligrettslig myndighetsutøvel-
se, eiendoms- og allmenningstilsyn, for-
valtning av jakt og fiske på statsgrunn mv. 
Statskog skal videre ivareta og utvikle ver-
dier på fellesskapets grunn og er en ga-
rantist for allmennhetens tilgang til jakt, 
fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Målet med statens eierskap i Statskog 
er å sikre effektiv ressursforvaltning til det 
beste for samfunnet, legge til rette for all-
mennhetens behov for jakt-, fiske- og fri-
luftstilbud mv. Virksomheten skal drives 
på bedriftsøkonomisk grunnlag.

Viktige hendelser
I 2018 gjennomførte Statskog en åpen 
konkurranse om skogoppdraget for peri-
oden 2019-2022. Avtalen har en ramme 
på 1,1 millioner kubikkmeter tømmer og 
er landets største skogoppdrag. Etter en 
vurdering av pris og kvalitet ble det inn-
gått avtale med SB Skog.

Statskogs jakt- og fiskesjef, Jo Inge Brei-
sjøberget, forsvarte sin doktorgrad ved 
Universitetet i Innlandet i 2018. Forsknin-
gen bidrar til at Statskog kan garantere 
allmennhetens tilgang til jakt og fiske, ba-

sert på en forvaltning som viltbestandene 
tåler.

Selskapets digitaliseringsprogram ble 
avsluttet i 2018. Arbeidet har gitt mer bru-
kervennlige løsninger for kommuner, je-
gere og andre, og har lagt grunnlag for 
effektiv forvaltning med høy kvalitet. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Statskog utvikler kunnskap om egen mil-
jøpåvirkning på alle områder; skogbruk, 
jakt, fiske, friluftsliv, utvikling av hyttefelt, 
næringsareal og annen arealutnyttelse. 
Statskog videreutvikler sitt miljøstyrings-
system innenfor skogbruket for å ivareta 
viktige biologiske verdier, og er med i et 
internasjonalt forskningsprogram knyttet 
til klimautfordringer i skogsdrift.

Statskogs virksomhet foregår i forstå-
else med brukerne av arealene og myn-
digheter. Statskog har etablert formelle 
samarbeidsrelasjoner med flere sentrale 
aktører for å sikre utveksling av informa-
sjon og arenaer for tilbakemelding til 
foretaket. For å sikre likebehandling og ha 
åpenhet om økonomiske disposisjoner 
legger Statskog opp til åpen konkurranse 
og budrunder i forbindelse med salg av 
eiendom, kjøp av entreprenørtjenester og 
tilgang til tomter for fritidshus.

Statskog rapporterer etter mal fra Glo-
bal Reporting Initiative (GRI Standard).

Sektorpolitisk måloppnåelse
Statskogs skogvirksomhet bidrar til øko-
nomiske verdier og gir positiv klimaeffekt. 
En stor del av Statskogs arealer er vernet. 
Statskog gjør jakt, fiske og naturopplevel-
ser tilgjengelige gjennom en rekke fysiske 
og digitale tiltak.

Statskog følger kontinuerlig opp rettig-
heter knyttet til statens eiendommer 
innenfor statsallmenning og annen stats-
grunn.

Statskog har en oppdragsavtale med 
Landbruks- og matdepartementet som 
omfatter både lovpålagte oppgaver og 
oppgaver som gjelder sektorpolitiske til-
tak. Statskog rapporterer særskilt på utfø-
relsen av dette oppdraget.
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 10,9 9,1
Driftskostnader 10,9 8,4
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,4 1,0
Driftsresultat (EBIT) 0,0 0,7
Netto finansposter 0,1 0,0
Resultat før skatt 0,1 0,7
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 0,1 0,7
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 1,5 1,1
Omløpsmidler 7,0 8,1
Sum eiendeler 8,5 9,2
   
Egenkapital 7,6 7,5
Avsetning til forpliktelser 0,0 0,0
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 1,0 1,7
Sum gjeld og forpliktelser 1,0 1,7
Sum egenkapital og gjeld 8,6 9,2
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 0,0 0,0
Investeringsaktiviteter 0,0 0,0
Finansieringsaktiviteter 0,0 0,0
Endring betalingsmidler 0,0 0,0
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 7,6 7,5
Brutto driftsmargin (EBITDA) 3 % 11 %
Driftsmargin (EBIT) 0 % 8 %
Egenkapitalandel 89 % 82 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 1 % 17 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 5 4
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 33 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 33 % 33 %

Staur gård AS ble opp ret tet i 2001 for å 
vi de re fø re virk som he ten ved stat lig eide 
Staur gård i Stan ge kom mu ne, som frem til 
da had de vært dre vet av Sta tens korn for-
ret ning. Regjeringen har i Prop. 114 S 
(2018–2019) bedt Stortinget om fullmakt til 
å avvikle Staur gård.

Sel ska pets for mål har vært å leg ge til 
ret te for forsk ning og ut vik ling (FoU) i 
land bru ket, drift av ei en dom men og ut-
leie av lo ka le ne. FoU-virk som he ten ut fø-
res av andre ak tø rer. På øv ri ge are a ler av 
ei en dom men dri ver Staur gård jord bruks-
virk som het i egen regi. 

Byg nings mas sen er i stor grad til pas set 
over nat ting, kurs, kon fe ran se og ut leie til 
spe si el le ar ran ge men ter. For må let med 
ut leie ak ti vi te ten har vært å ut nyt te, iva re-
ta og ut vik le kva li te te ne som lig ger i ei en-
dom men.  

Ei en dom men Staur gård an se es som 
en unik land bruks ei en dom og et kul tur-
min ne i na sjo nal sam men heng. Ei en dom-
men ble fre det av Riks an tik va ren i 2012. 

Må let med sta tens ei er skap i Staur 
gård AS for 2018 var å leg ge til ret te for 
forsk nings- og for søks virk som het i jord-
bru ket og å drive ei en dom men på best 
mu lig måte. 

Vik ti ge hen del ser
Vur de ring av uli ke al ter na ti ver og mu lig he-
ter for brann sik ring av ho ved byg get har i 
2018 vært en stor og kre ven de sak for sel-
ska pet. Sty ret i Staur gård slutt før te også i 
2018 ar bei det med å vur de re frem ti dig 
drifts kon sept for sel ska pet. Sty ret kon klu-
der te med at da gens drift ikke var bæ re-
kraf tig, og at det ikke ble skapt nok ver di er 
til frem ti dig ut vik ling og ved li ke hold. Stra-
te gi en pek te blant an net på sat sing på in-
ves te ring i mer mo der ne kurs- og kon fe-
ran se fa si li te ter. Det ble an slått en kost nad 
for en mo der ni se ring og brann sik ring av 
ho ved byg nin gen på 23 mill. kro ner.

Re gje rin gen be slut tet i mars 2019 at ei-
en dom men Staur gård sel ges og at sel-
ska pet Staur gård AS av vik les. Re gje rin-

gen me ner land bruks ei en dom mer bør 
eies og drif tes av and re enn sta ten, og at 
det ikke er en stat lig opp ga ve å drive et 
kurs- og kon fe ran se ho tell. Det er også 
fare for kon kur ran se vrid ning i et kon kur-
ran se ut satt mar ked. Re gje rin gen an ser 
vi de re at det fin nes mer ef fek ti ve må ter å 
leg ge til ret te for forsk ning og ut vik ling i 
land bru ket enn via et stats ak sje sel skap. 
For slag om av vik ling av sel ska pet og salg 
av ei en dom men leg ges frem for Stor tin-
get i 2019 (re vi dert na sjo nal bud sjett). 

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sel ska pet dri ver ikke virk som het som for-
uren ser det ytre mil jø ut over det som nor-
malt føl ger av land bruks drif ten. 

For søks går den har fo kus på mil jø og 
av ren nings pro ble ma tikk med bl.a. gjød-
sel plan og etab ler te gress/bei te mar ker 
ned mot Mjø sa. 

Går den for hol der seg til ram me ne i 
Kva li tets sy ste met i land bru ket (KSL). 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Staur gård har i 2018 ar bei det for å leg ge 
til ret te for at Gra mi nor, Norsk Sau og Geit 
og Nor tu ra/TYR skal kun ne drive sin forsk-
nings- og for søks virk som het på ei en dom-
men. Virk som he ten på for søks går den er 
gjen nom ført i hen hold til inn gåt te av ta ler, 
og sam ar beids part ner ne er for nøy de med 
le ve ran se ne fra Staur gård. Vekst se son-
gen i 2018 var svært tørr, og det te med-
før te en stor av lings svikt på korn- og gras-
av lin ge ne. 

Gjen nom vi de re fø ring av gjes te gårds-
ak ti vi tet og øv rig ut leie har sel ska pet sør-
get for nød ven dig ak ti vi tet på ei en dom-
men og at byg nings mas sen ut nyt tes. For 
sta ten som eier er det vik tig at byg nings-
mas sen på ei en dom men ut nyt tes godt, 
og at den ne blir til strek ke lig ved li ke holdt. 
Sel ska pet be nyt tet i 2018 ca. 900 000 kro-
ner på opp gra de ring og ved li ke hold.

Sel ska pet vur de res til å ha opp nådd en 
til freds stil len de sek tor po li tisk mål opp nå-
el se gjen nom sin drift i 2018. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 383 193
Driftskostnader 336 2695
Brutto driftsresultat (EBITDA) 71 -2456
Driftsresultat (EBIT) 47 -2502
Netto finansposter -3 -3
Resultat før skatt 44  -2 506 
Skattekostnad -9  -7 
Resultat etter skatt 53  -2 499 
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 356 365
Omløpsmidler 354 277
Sum eiendeler 710 642
  
Egenkapital -2183 -2231
Avsetning til forpliktelser 2653 2629
Rentebærende gjeld 140 146
Rentefri gjeld  100   99 
Sum gjeld og forpliktelser 2893 2873
Sum egenkapital og gjeld 710 642
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 91 -33
Investeringsaktiviteter -13 -33
Finansieringsaktiviteter -6 52
Endring betalingsmidler 72 -14 
  
Nøkkeltall 2018 2017
Brutto driftsmargin (EBITDA) 18 % -1275 %
Driftsmargin (EBIT) 12 % -1299 %
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 124 107
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 43 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 60 % 60 %

Sto re Nors ke Spits ber gen Kulkompani 
AS (SNSK) har kull gru ve drift på Svalbard 
som ho ved virk som het. Sel ska pet ble 
etab lert i Long year by en i 1916, og er fort-
satt en vik tig bæ re bjel ke i sval bard sam-
fun net. SNSK har ho ved kon tor i Long-
year by en og had de i 2018 kull drift gjen-
nom dat ter sel ska pet Sto re Nors ke Gru ve-
drift AS (SNGD). I dag er det drift i Gruve  
7 i Ad vent da len uten for Long year by en, 
mens gru ve ne i Svea-om rå det i de sem ber 
2017 ble be slut tet av vik let. I 2018 ble det 
gjort for be re del ser til opp ryd dings pro-
sjek tet som star tet opp i Lunckefjell på ny-
å ret 2019, med Sto re Nors ke Grubekom-
pani AS (SNSG) som bygg her re. SNSK-
kon ser net be står også av de hel ei de dat-
ter sel ska pe ne Sto re Nors ke Bo li ger AS 
(SNB), be søks gru ven Gruve 3 AS og del ei-
de Pole Pos i tion Logistics AS, hvor SNSK 
har en ei er an del på 90 pst., samt Svea 
Svalbard AS med en ei er an del på 51 pst. 

Må let med sta tens ei er skap i SNSK er 
å bi dra til at kraft ver ket i Long year by en 
har til gang på sta bil og sik ker kull for sy-
ning gjen nom drift av Gruve 7, og at virk-
som he ten ut ø ves i sam svar med de 
over ord ne de må le ne i norsk Svalbard-
po li tikk. Gruve 7 skal ha ef fek tiv drift. Øv-
rig virk som het skal dri ves på for ret nings-
mes sig grunn lag.

Vik ti ge hen del ser
Et ter at kull virk som he ten i Svea og Lunc-
kefjell ble be slut tet av vik let i de sem ber 
2017 har SNSG job bet med å ut ar bei de og 
få god kjent av slut nings pla ner for opp ryd-
dings ar bei det. Den før s te av dis se, gjel-
den de for Lunckefjell, ble god kjent av sys-
selmannen i 2018. Høs ten 2018 var entre-
pisekontrakten for opp ryd din gen i Lunc-
kefjell ute på an bud blant syv kva li fi ser te 
til by de re. En tre pre nø ren Hæh re ble til-
delt kon trak ten og star tet opp ryd din gen 
tid lig i 2019. 

Gruve 7 had de et godt år, med god 

drift og for del ak ti ge pri ser og va lu ta kur-
ser. Det ble tatt ut 154 000 tonn kull.

SNB fort set ter å være en vik tig ak tør 
som bi drar med bo li ger til be drif ter og 
stat lig/kom mu nal virk som het og leg ger 
så le des til ret te for hel år li ge og nors ke ar-
beids plas ser. Gruve 3 AS fort sat te veks-
ten og er blitt et vik tig hel år lig og by nært 
til bud til be sø ken de og en his to rie bæ rer 
for kon ser nets over 100 år lan ge his to rie. 
Også Pole Pos i tion Logistics vis te po si tiv 
ut vik ling i 2018.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Sam funns an svar er en sen tral del av 
SNSKs for ret nings stra te gi, og en ret te-
snor for sel ska pets virk som het. Hel se, 
mil jø og sik ker het har høy es te pri ori tet. 
Alt ar beid skal gjen nom fø res så sik kert og 
kon trol lert at ver ken men nes ker el ler na-
tur blir syke el ler ska det som føl ge av 
SNSKs virk som het. I 2018 har sel ska pet 
sær lig job bet med å av hjel pe den pres se-
de bo lig si tua sjo nen i Long year by en på en 
best mu lig måte.

Gjen nom sval bard mil jø lo ven et ter le-
ver SNSK en streng mil jø lov giv ning. SNSK 
har et eget mil jø over våk nings pro gram for 
ut slipp til vann, luft og grunn, og sel ska pet 
har gjort om fat ten de kon se kvens ut red-
nin ger av mil jø på virk ning. SNSK ut ar bei-
der år lig en miljøårsrapport som pub li se-
res på sel ska pets hjem me si de. SNSK har 
null to le ran se for kor rup sjon. Ret nings lin-
jer mot kor rup sjon er ned felt i SNSKs etis-
ke ret nings lin jer.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Må let med sta tens ei er skap i SNSK er å bi-
dra til at kraft ver ket i Long year by en har 
til gang på sta bil og sik ker kull for sy ning 
gjen nom drift av Gruve 7. Gjen nom hele 
2018 har det vært produksjon med to skift 
i Gruve 7 og SNSK har for synt kraft ver ket i 
Longerabyen i hen hold til inn gått av ta le 
med Long year by en lo kal sty re. 
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Ta lent Norge AS ble etab lert i 2015 av 
Kris tian sand Kom mu nes Ener gi verks stif-
tel se – Cul ti va, Spa re bank stif tel sen DNB 
og sta ten ved Kul tur de par te men tet. Sel-
ska pet har kon tor plas ser på Sen tra len 
hos Spa re bank stif tel sen DNB i Oslo.

Ta lent Norge har som stra te gisk vi sjon å 
gi frem ra gen de kunst ne ris ke ta len ter mu-
lig he ten til å rea li se re sitt ful le po ten si al. 
Sel ska pets over ord ne de mål er å bedre 
ram mer rundt ta lent ut vik ling for å bi dra til 
et ri ke re kul tur liv. Sel ska pet øns ker å ska-
pe va ri ge, vel lyk ke de for bin del ser av så vel 
kunst ne risk som øko no misk art, gjen nom 
en ta lent sat sing som både re sul te rer i høy 
kunst ne risk aner kjen nel se og som ut lø ser 
be ty de li ge pri va te in ves te rin ger. 

Ta lent Norge sam ar bei der med to ne-
an gi ven de or ga ni sa sjo ner, in sti tu sjo ner 
og mil jø er in nen norsk kul tur liv om å gi 
spe si al kom pe tan se, ut vik lings mu lig he ter 
og støt te til kunst ne ris ke ta len ter. Sel ska-
pet har som mål å ut lø se like mye pri vat 
ka pi tal som of fent lig støt te i pro sjekt por-
te føl jen. 

Sel ska pet pri ori te rer sat sin ger ret tet mot 
ta len ter som be fin ner seg i pe ri oden før el-
ler like et ter endt kunst fag lig ut dan ning. 
Mål grup pen er både ut øv en de og ska pen-
de kunst ne re in nen alle kunst ut trykk. 

Må let med sta tens ei er skap i Ta lent 
Norge er ut vik ling av de frem ste kunst ne-
ris ke ta len te ne i Norge. Til ta ket bi drar til 
et kul tur liv på høyt in ter na sjo nalt nivå og 
en bre de re fi nan si e ring av kul tur li vet. Sta-
tens ei er in ter es ser byg ger opp un der de 
over ord ne de må le ne om å bi dra til at alle 
kan få til gang til kunst og kul tur av høy 
kva li tet og frem me kunst ne risk ut vik ling 
og for ny el se. 

Vik ti ge hen del ser
Sel ska pet ved tok i 2018 tolv nye og vi de-
re fø ring av tre på gå en de sat sin ger, og er 
pr. 31. de sem ber 2018 in vol vert i 44 ta-
lent ut vik lings pro gram mer. Pro gram me ne 
strek ker seg i tid fra 2015 til 2022. Sat sin-
ge ne re pre sen te rer over 600 ta lent plas-
ser år lig, er for delt på uli ke gen re, med 
god geo gra fisk spred ning. 

Det har gjen nom sel ska pets virk som-
het opp stått et stort nett verk av bi drags-
yte re, pro sjekt ei e re, men to rer og ta len-
ter samt er fa rings ut veks ling og kom pe-
tan se over fø ring på tvers av fag felt, gen re 
og sat sin ger. Sat sin ge ne har en ga sjert 
over 250 men to rer i 2018. Det har vært 
ar ran gert over 150 se mi na rer og work-
shops, 13 av dem i regi av Ta lent Norge. 
Sam lin ge ne i sel ska pets regi er åpne for 
alle sat sin ge ne og for bidragsyterne, 
noen også for bran sjen og kul tur li vet for 
øv rig.

Bæ re kraft og sam funns an svar
Ta lent Norge er opp tatt av sitt sam funns-
an svar. Sty ret har fast satt of fent lig til gjen-
ge li ge etis ke ret nings lin jer for an sat te og 
per so ner til knyt tet or ga ni sa sjo nen. Sel-
ska pet er med lem av Ba lan se kunst, som 
ar bei der for et li ke stilt og mang fol dig kul-
tur liv. 

Ta lent Norge ar bei der for at alle kunst-
ne ris ke ta len ter skal ha like mu lig he ter til 
å rea li se re sitt ful le po ten si al. En egen sat-
sing på unge kvin ne li ge ta len ter knyt tet til 
sel ska pets sat sin ger har som mål å for-
bed re struk tu rer som opp rett hol der 
skjev for de ling mel lom kjøn ne ne.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se 
Ved ut gan gen av 2018 had de Ta lent Nor-
ge ut løst ta lent sat sin ger til en sam let ver-
di av 272,8 mil l. kro ner. Av dis se kom mer 
160,7 mil l. kro ner fra pri va te bi drags yte re. 
Sat sin ge ne har to talt 112,1 mil l. kro ner i 
støt te fra Ta lent Norge.

Av til del te 112,1 mill. kro ner fra Ta lent 
Norge er 62,4 mill. kro ner ut be talt pr. 31. 
de sem ber 2018. 49,7 mill. kro ner er av-
satt til fram ti di ge ut be ta lin ger iht. inn gåt-
te av ta ler. I til legg er det av satt 21,5 mill. 
kro ner til pro gram me ne Ar tis tic Ex cel len-
ce, Ta lent Norge Ju ni or, Di ri gent løf tet, 
Kvin ne løf tet og Ta lent Norge Nord. 

Re la sjo nen til de pri va te bi drags yter ne 
er styr ket gjen nom året ved at fle re i lø pet 
av sitt en ga sje ment har økt sitt bi drag el-
ler gått inn i nye sat sin ger. 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 62,0 64,9
Driftskostnader 61,6 62,9
Brutto driftsresultat (EBITDA) 0,3 1,9
Driftsresultat (EBIT) 0,4 2,0
Netto finansposter 0,4 0,4
Resultat før skatt 0,8 2,4
Skattekostnad  0,0
Resultat etter skatt 0,8 2,4
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 6,2 2,1
Omløpsmidler 74,7 69,9
Sum eiendeler 80,9 71,9
   
Egenkapital 6,2 5,4
Avsetning til forpliktelser 73,2 64,8
Rentebærende gjeld  0,0
Rentefri gjeld 1,5 1,7
Sum gjeld og forpliktelser 74,7 66,5
Sum egenkapital og gjeld 80,9 71,9
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 0,7 1,3
Investeringsaktiviteter -0,1 0,0
Finansieringsaktiviteter 4,3 16,5
Endring betalingsmidler 4,9 17,7
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 6,2 5,4
Brutto driftsmargin (EBITDA) 0 % 3 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 3 %
Egenkapitalandel 8 % 7 %
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Kulturdepartementet 38,9 36,1
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 3 3
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 33,33 % 33,33 %
Andel kvinner i styret totalt 57 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 50 %

Talent Norge AS

http://www.talentnorge.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 124 133
Driftskostnader 127,5 133,1
Brutto driftsresultat (EBITDA) -1,0 2,3
Driftsresultat (EBIT) -3,8 -0,2
Netto finansposter 1,1 0,4
Resultat før skatt -2,7 0,2
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt -2,7 0,2
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 24,4 18,2
Omløpsmidler 20,4 28,1
Sum eiendeler 44,8 46,3
   
Egenkapital 12,1 15,8
Avsetning til forpliktelser 3,9 4,4
Rentebærende gjeld 0,0 0,0
Rentefri gjeld 28,7 26,1
Sum gjeld og forpliktelser 32,6 30,5
Sum egenkapital og gjeld 44,7 46,3
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter -1,3 6,2
Investeringsaktiviteter -8,6 -2,7
Finansieringsaktiviteter -0,3 0,0
Endring betalingsmidler -10,2 3,5
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 12,1 15,8
Brutto driftsmargin (EBITDA) -1 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) -3 % 0 %
Egenkapitalandel 27 % 34 %
Egenkapitalrentabilitet -19 % 1 %
Gjennomsnittlig EK- 
rentabilitet siste 4 år 25 % 33 %
Rentabilitet sysselsatt kapital -25 % 2 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Antall forestillinger totalt 444 462
Antall solgte billetter 87 745 109 006
Publikumsbelegg 65 % 81 %
Billettinntekter 16,9 27,0
  
Tilskudd 2018 2017
Kulturdepartementet 72,4 70,9
Trøndelag fylkeskommune,  
Trondheim kommune og samarbeids- 
partner 31,1 30,8
Sum tilskudd 103,5 101,7
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 168 172
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 66,67 % 66,67 %
Andel kvinner i styret totalt 43 % 58 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 40 % 40 %

Trøn de lag Teater AS lig ger i Trondheim 
og er region-/landsdelsteater for Trønde-
lag. Teatret ble etablert i 1937, og dets for-
mål er å drive teatervirksomhet i Trond-
heim og omliggende region, samt turneer 
og gjestespill. Statens eierskap i Trøndelag 
Teater er begrunnet ut fra kulturpolitiske 
formål. Målene for bevilgningene til scene-
kunstformål i 2018 var å legge til rette for 
produksjon, formidling og etterspørsel av 
ulike scenekunstuttrykk. Dette skal bygge 
opp under de overordnede målene om å 
bidra til at alle kan få tilgang til kunst og kul-
tur av høy kvalitet og fremme kunstnerisk 
utvikling og fornyelse. Teatrets egne mål er 
utledet av de overordnede sektorpolitiske 
målene.

Statens andel av det offentlige tilskud-
det utgjør 70 pst. Egenfinansieringen var 
på om lag 16 pst. i 2018.

Viktige hendelser
Elisabeth Egseth Hansen overtok som te-
atersjef etter Kristian Seltun da hans åre-
målsavtale gikk ut 31. desember 2018. 

Bærekraft og samfunnsansvar
Trøndelag Teater er bevisst sitt samfunns-
ansvar som en betydelig kulturell aktør i 
Midt-Norge. Teatret har vedtatt egne ret-
ningslinjer for samfunnsansvar som er  
offentlig tilgjengelige, som også gjelder  
leveranser fra underleverandører. Ret-
ningslinjene tydeliggjør teatrets ansvar 
for å bidra til å redusere klima- og miljøut-
fordringer, og at arbeidstakerrettigheter 
og grunnleggende menneskekerettighe-
ter respekteres. Teatret har nulltoleranse 
for diskriminering, trakassering og økono-
miske misligheter.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Teatrets mål for 2018 var å gi publikum 
gode opplevelser ved å skape engasjeren-
de, utfordrende og underholdende tea-
ter, et bredere og større publikum, mer 
teater ut av ressursene, og delta aktivt i 
kulturlivet og markere teatret i den of-
fentlige sammenheng og debatt. Trønde-
lag Teater har de siste årene vært et av de 
teatrene som har vunnet flest Heddapri-
ser. 2018 ble et godt kunstnerisk år, men 
ikke så godt besøkt som året før. Totalt 
ble det presentert 444 forestillinger og 
formidlingsarrangement for om lag 
83 500 publikummere. Det ble vist et vari-
ert repertoar med både samproduksjo-
ner, egenproduksjoner og gjestespill.  
Trøndelag Teater har dokumentert et 
bredt og sammensatt publikum både i 
forhold til alder, økonomi, utdannelse og 
geografi. Teatret har en økning i antall 
mediaoppslag de siste årene, og teater-
sjefen har tradisjon for å markere seg i 
samfunnsdebatten. I tillegg har teatret 
gjennomført et bredt formidlingsprogram 
de siste to årene som også markerer tea-
tret som en samfunnsaktør.

Teatret har etablert prosesser for å 
sikre en mer effektiv ressursutnyttelse, 
herunder bedre budsjettstyring og avviks-
kontroll på de kunstneriske prosjektene. 
Styret ved teatret er fornøyd med de 
kunstneriske resultatene, men økono-
misk var 2018 et utfordrende år. Trønde-
lag Teaters rapport inngår i en samlet vur-
dering av den sektorpolitiske måloppnå-
elsen på scenekunstområdet. Årsrappor-
teringen for 2018 viser at selskapet alt i alt 
bidrar til at den sektorpolitiske målopp-
nåelsen blir oppnådd.

Teatersjef: Kristian Seltun 

Styre: Terje Roll Danielsen  
(leder), Tore Onshuus Sandvik (nest-
leder), Leif Bjerkan, Solvor Ingjerd 
Amdal, Turid Stenseth,  
Ingeborg Hopshaug*, Hallbjørn  
Rønning* (* valgt av de ansatte)

Revisor:  
PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Kulturdepartementet: 66,67 %
Selskapets nettside: www.trondelag-teater.no
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 150,4 148,3
Driftskostnader 146,3 147,3
Brutto driftsresultat (EBITDA) 5,9 2,8
Driftsresultat (EBIT) 4,1 1,0
Netto finansposter 0,3 -0,1
Resultat før skatt 4,4 0,9
Skattekostnad 0,0 0,0
Resultat etter skatt 4,4 0,9
  
Balanse 2018 2017
Immaterielle eiendeler 0,0 0,0
Varige driftsmidler 31,1 32,9
Finansielle anleggsmidler 0,0 0,0
Sum anleggsmidler 31,1 32,9
Omløpsmidler 64,0 42,2
Sum eiendeler 95,1 75,1
  
Innskutt egenkapital 2,1 2,1
Opptjent/annen egenkapital 13,6 9,2
Sum egenkapital 15,7 11,3
Avsetning til forpliktelser 3,4 3,4
Langsiktig rentebærende gjeld 14,6 16,6
Kortsiktig rentebærende gjeld 0,0 0,0
Kortsiktig rentefri gjeld 61,4 43,8
Sum gjeld og forpliktelser 79,4 63,8
Sum egenkapital og gjeld 95,1 75,1
  
Kontantstrøm 2018 2017
Opersjonelle aktiviteter 17,1 12,1
Investeringsaktiviteter -6,3 -1,0
Finansieringsaktiviteter 4,5 3,7
Endring betalingsmidler 15,3 14,8
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 30,3 27,9
Brutto driftsmargin (EBITDA) 4 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) 3 % 1 %
Egenkapitalandel 17 % 15 %
Egenkapitalrentabilitet 34 % 7 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 0 % -3 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 17 % 5 %
  
Andre nøkkeltall 2018 2017
Studentårsverk 217,8 222,5
  
Tilskudd fra staten 2018 2017
Driftstilskudd 132,3 128,9
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 107 112
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 40 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 43 % 67 %

Uni ver si tets sen te ret på Svalbard AS 
(UNIS) ble opp ret tet som et stats ak sje sel-
skap 29. no vem ber 2002. Sel ska pet av løs-
te stif tel sen Uni ver si tets stu di e ne på Sval-
bard, som var opp ret tet av de fire nors ke 
uni ver si te te ne i 1994. 

Sel ska pets for mål er å gi stu die til bud 
og drive forsk ning med ut gangs punkt i 
Svalbards geo gra fis ke plas se ring i et høy-
ark tisk om rå de og de spe si el le for trinn 
det te gir gjen nom bruk av na tu ren som 
la bo ra to ri um. Stu die til bu det skal være på 
uni ver si tets ni vå og frem stå som sup ple-
ment til den un der vis ning som gis ved 
uni ver si te te ne på fast lan det, og kun ne 
inn gå i et or di nært stu die løp som fø rer 
frem til gra der på bache lor-, mas ter- og 
dok tor grads ni vå. Stu die til bu det skal ha 
en in ter na sjo nal pro fil, og un der vis nin gen 
skal fore gå på eng elsk.

UNIS har fire stu die ret nin ger: ark tisk 
bio lo gi, ark tisk geo lo gi, ark tisk geo fy sikk 
og ark tisk tek no lo gi. Det ble i 2018 gitt un-
der vis ning i to talt 89 em ner på bache lor-, 
mas ter- og  ph.d.-nivå. 772 stu den ter fra 
43 na sjo ner fulg te un der vis nin gen og 59 
mas ter stu den ter ar bei det med sine opp-
ga ver. Det til sva rer 218 stu dent års verk. 
51 pst. av stu den te ne kom fra stu die pro-
gram ved nors ke uni ver si te ter, en øk ning 
på ett pro sent po eng fra 2017. 31 post-
dok to rer og ph.d.-stu den ter opp holdt seg 
ved UNIS i 2018 og det ble av holdt fem 
dis pu ta ser.

Må let med sta tens ei er skap i UNIS er å 
med vir ke til at sen te ret kan gi stu die til bud 
på uni ver si tets ni vå og drive forsk ning 
med ut gangs punkt i Svalbards plas se ring 
i et høy ark tisk om rå de. Sel ska pet skal ha 
ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser 
I ok to ber ble det fei ret at det var 25 år si-
den UNIS ble opp ret tet. Sty ret har ved tatt 
en ny stra te gi, og sel ska pet har sam ti dig 

snudd den øko no mis ke ned gan gen og 
går med over skudd for and re år på rad. 
Norges ark tis ke stu dent sam skip nad job-
ber med å av vik le de ras ut sat te stu dent-
bo li ge ne i Ny by en fra 2020. Svalbard Inte-
grated Arc tic Earth Ob serving Sy stem 
(SIOS) er fra og med 1. sep tem ber 2018, 
etab lert som en selv sten dig or ga ni sa sjon. 
Alle ad mi nist ra ti ve tje nes ter le ve res av 
UNIS. UNIS sam ar bei der også med Sto re 
Nors ke Spits ber gen Kulkompani AS om 
frem ti dig bruk av Svea. 

Bærekraft og samfunnsansvar
UNIS skal være en res surs for lo kal sam-
fun net på Svalbard. Det om fat ter an sat te, 
stu den ter og kunn ska pen de be sit ter. An-
sat te skal bo og vir ke i Long year by en og 
bi dra til ut vik lin gen av både UNIS og sam-
fun net. Regn ska pet for 2018 vi ser at ca. 
55 pst. av va rer og tje nes ter kjø pes lo kalt i 
Long year by en. Som ut dan nings in sti tu-
sjon til byr UNIS forsk nings ba sert og felt-
ba sert un der vis ning på høyt nivå til unge 
men nes ker fra man ge land, og bi drar 
gjen nom det til å sik re re krut te rin gen av 
kom pe tent ar beids kraft til forsk ning, for-
valt ning og næ rings ut vik ling i og for ark-
tis ke om rå der. UNIS-an sat te er også be ty-
de li ge res surs per so ner i for bin del se med 
eva lue ring av skred fa ren i og rundt Long-
year by en i til legg til å bi dra ak tivt i for bin-
del se med lo ka le ar ran ge ment som Po lar-
jazz, Sval bard se mi na ret og Svalbard ski-
ma ra ton.

Øko no misk ut vik ling
UNIS fikk i 2018 til skudd på 132,3 mill. 
kro ner over Kunn skaps de par te men tets 
bud sjett. I til legg har sel ska pet pro sjekt-
inn tek ter fra forsk ning på 42,8 mill. kro-
ner og leie inn tek ter på 14,5 mill. kro ner. 
UNIS har i 2018 bed ret den øko no mis ke 
si tua sjo nen og fikk et over skudd på 4,4 
mill. kro ner.

Administrerende direktør:   
Harald Ellingsen

Styre: Morten Hald (leder),  
Nina Frisak (nestleder), Arild Olsen,  
Øyvind W. Gregersen, Robert Bjerknes,  
Kristin Vinje, Siri Kalvig, Malte Jochmann*, 
Petter Wangberg Sele*, Anna Marie Rose**  
(* valgt av de ansatte)  
(** student-valgt styremedlem)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Kunnskapsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.unis.no 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 13 883 13 444
Herav alkoholavgift 7 245 7 089
Driftskostnader 13 732 13 297
Brutto driftsresultat (EBITDA) 230 215
Driftsresultat (EBIT) 151 147
Netto finansposter 17 20
Resultat før skatt 168 167
Skatt  38 40
Resultat etter vinmonopolavgift 130 127
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 570 531
Omløpsmidler 3 060 3 165
Sum eiendeler 3 629 3 696
  
Egenkapital 719 796
Rentebærende gjeld 0 0
Rentefri gjeld 2 911 2 900
Sum gjeld og forpliktelser 2 911 2 900
Sum egenkapital og gjeld 3 629 3 696
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 34 0
Investeringsaktiviteter -122 -84
Finansieringsaktiviteter 0 0
Endring betalingsmidler -88 -84
  
Nøkkeltall 2018 2017
Sysselsatt kapital 719 796
Brutto driftsmargin (EBITDA) 2 % 2 %
Driftsmargin (EBIT) 1 % 1 %
Egenkapitalandel 20 % 22 %
Egenkapitalrentabilitet 17 % 16 %
Gjennomsnittlig EK-rentabilitet siste 5 år 25 % 26 %
Rentabilitet sysselsatt kapital 22 % 21 %
  
Utbytte 2018 2017
Utbytte for regnskapsåret 65 64
Utbytteandel 50 % 50 %
Gjennomsnittlig utbytteandel siste 5 år 50 % 50 %
Utbytte til staten 65 64
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall ansatte 1 848 1 815
Andel ansatte i Norge 100 % 100 %
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt  44 % 33 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 33 %

AS Vin mo no po let er et stat lig de talj mo-
no pol med ene rett til salg av al ko hol pro-
duk ter som in ne hol der mer enn 4,7 vo-
lum pro sent al ko hol til for bru ker. Sel ska-
pet ble stif tet i 1922. Vin mo no po let er ett 
av de vik tig ste vir ke mid le ne i norsk al ko-
hol po li tikk og skal bi dra til å be gren se al-
ko hol for bru ket i sam fun net gjen nom re-
gu le ring av til gjen ge lig he ten. 

Det al ko hol po li tis ke an sva ret kom mer til 
ut trykk gjen nom ef fek tiv so si al kon troll, 
hold nings ska pen de til tak, ef fek tiv drift og 
fra vær av kjø pe press. For å få nød ven dig le-
gi ti mi tet i be folk nin gen leg ger Vin mo no po-
let vekt på å være en fag han del skje de med 
stor pro dukt bred de og per son lig kun de ser-
vi ce. Vin mo no po let har ho ved kon tor i Oslo.

Må let med sta tens ei er skap i Vin mo no-
po let er å sik re at om set ning av al ko hol-
hol dig drikk over 4,7 vo lum pro sent skjer i 
kon trol ler te for mer slik at ska de virk nin-
ge ne av al ko hol i Norge for den en kel te og 
for sam fun net be gren ses. På grunn av det 
al ko hol po li tis ke må let om å be gren se om-
set nin gen av al ko hol er det ikke satt mål 
for sel ska pets øko no mis ke re sul ta ter ut 
over kra vet til mest mu lig ef fek tiv drift.

Vik ti ge hen del ser
Vin mo no po let åp net åtte nye bu tik ker i 
2018, samt li ge selv be tjen te. Vin mo no po-
let har med dis se bu tik ke ne to talt 331 bu-
tik ker og er etab lert i 248 av lan dets kom-
mu ner. 97 pro sent av be folk nin gen bor i 
en kom mu ne med pol el ler nær me re enn 
30 km fra nær mes te pol. 

Vin mo no po lets om døm me står sterkt. 
I Kan tar TNS sin om døm me un der sø kel se 
gikk Vin mo no po let til topps for sjet te året 
på rad i 2018. Vin mo no po let vant også IP-
SOS sin om døm me pris i 2018. 

Vin mo no po let for ank ret ny sel skaps-
stra te gi i 2018. Ho ved for må let er å sik re 
at Vin mo no po let be står som sam fun nets 
vik tig ste vir ke mid del for å sik re an svar lig 
salg av al ko hol.  

Bæ re kraft og sam funns an svar
Bæ re kraft er for ank ret i den nye sel skaps-
stra te gi en. Der frem går det at Vin mo no-
po let skal være en fo re gangs virk som het i 
å ut ø ve ak tivt sam funns an svar gjen nom 
bæ re kraf ti ge løs nin ger. Vin mo no po let 
øns ker å bi dra til å opp nå FNs bæ re krafts-
mål. I 2018 har Vin mo no po let ar bei det 
sær lig med å sik re an sten dig ar beid i le ve-
ran dør kje den, og å re du se re sitt miljøfot-
avtrykk blant an net ved å stil le krav om 
mil jø smart em bal la sje for all ny vin som 
kjø pes inn un der 150 kroner i ut salgs pris. 
Sel ska pet ble i 2018 med lem av Han de-
lens mil jø fond. 

Vin mo no po let er med lem av CSR-or ga-
ni sa sjo nen amfori BSCI og leg ger, sam-
men med de and re nor dis ke mo no po le ne 
som også er med lem mer, de res Code of 
Conduct til grunn som etis ke krav i le ve-
ran dør kje den. I 2018 har Vin mo no po let 
hatt sær skilt opp føl ging av un der le ve ran-
dø rer til vin pro du sen ter fra Sør-Af ri ka og 
hos suk ker rørs plan ta sjer fra Mel lom-
Ame ri ka, som un der le ve ran dø rer til bren-
ne vins pro duk ter. 

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Vin mo no po let om sat te to talt 82 mil li o ner 
li ter i 2018. Om reg net i li ter ren al ko hol 
til sva rer det te 12,5 mil li o ner li ter. Vin mo-
no po let leg ger stor vekt på å for hind re 
salg til mind re åri ge og ber der for alle kun-
der un der 25 år å vise le gi ti ma sjon i kas-
sen. Sel ska pet lyk kes godt med det te. Sel-
ska pet har et mål om at 90 pst. av alle 
kun der i al de ren 18–25 år skal vise le gi ti-
ma sjon. Sel ska pet be nyt ter mys te ry shop-
pers for å måle opp fyl lel se. I 2018 ba sel-
ska pets bu tikk an sat te 93 pst. av alle mys-
te ry shop pe re i al de ren  18–25 år om å 
vise le gi ti ma sjon. To talt ble 3,7 mil li o ner 
le gi ti ma sjo ner kon trol lert i Vin mo no po-
lets bu tik ker. Det te ut gjør 10,7 pst. av alle 
eks pe di sjo ne ne i 2018.

Administrerende direktør:  
Hilde Britt Mellbye

Styre: Ellen Seip (leder), Sverre Helno 
(nestleder), Per Arne Olsen, Trine Stensen, 
Solveig Løhaugen, Lars Jacob Tynes Pedersen, 
Helge Storvik*, Turid Sundsetvik*, Svend Bang 
Pedersen* (* valgt av de ansatte)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.vinmonopolet.no
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Landets  
helseregioner1

1  Kartgrunnlag: Statens kartverk.  
Bearbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet.
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Helse Midt-Norge RHF 118

Helse Nord RHF 119

Helse Sør-Øst RHF  120

Helse Vest RHF  121

Målet med statens eierskap i de regionale helse- 
foretakene er gjennom sitt «sørge for»-ansvar å sikre  
spesialisthelsetjenester til regionens befolkning gjennom  
å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle  
som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder,  
kjønn, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn  
samt å legge til rette for forskning og undervisning.  
Helseforetakene skal ha effektiv drift.
De regionale helseforetakene finansieres  
i hovedsak med tilskudd fra Helse- og  
omsorgsdepartementet. Til større  
investeringsprosjekter kan det bevilges  
lån til de regionale helseforetakene.

 
Regionale helseforetak
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 21 908 20 972
Driftskostnader 21 289 20 628
Driftsresultat 619 345
Netto finansposter -16 -36
Skattekostnad 2 2
Årsresultat 602 307
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 602 307
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 083 14 898
Omløpsmidler 4 786 4 369
Sum eiendeler 19 869 19 268
  
Egenkapital 9 720 9 119
Avsetning for forpliktelser 3 557 3 702
Rentebærende gjeld 2 762 2 786
Rentefri gjeld 3 829 3 660
Sum gjeld og forpliktelser 10 149 10 149
Sum egenkapital og gjeld 19 869 19 267
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1 148 2 111
Investeringsaktiviteter -819 -840
Finansieringsaktiviteter 34 -791
Endring betalingsmidler 363 480
  
Nøkkeltall1 2018 2017
Antall innbyggere under Helse Midt- 
Norge sitt «sørge for»-ansvar 725 600 720 870
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 57 56
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 20 040 19 419
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall årsverk i foretaksgruppen 17 119 16 967
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

Helse Midt-Norge RHF ble etablert i 2002 
og har det overordnede ansvaret for å 
sikre befolkningen i Møre og Romsdal og 
Trøndelag gode og likeverdige spesialist-
helsetjenester. Helseregionen omfatter 
helseforetakene Helse Møre og Romsdal 
HF, St. Olavs hospital HF, Helse Nord-
Trøndelag HF og Sykehusapotekene i 
Midt-Norge HF. Helse Midt-Norge RHF har 
sitt hovedkontor i Stjørdal. Regionens vi-
sjon er «På lag med deg for helsa di» og 
den gjenspeiler de sentrale verdiene kva-
litet, trygghet og respekt. 

Vilkår for bevilgningene til de regionale 
helseforetakene settes i oppdragsdoku-
mentet, som også omtales som den hel-
sepolitiske bestillingen. Ut over å gi gode 
og likeverdige helsetjenester, ivaretar 
helse Midt-Norge RHF lovpålagte oppga-
ver innen forskning, utdanning og opplæ-
ring av pasienter og pårørende. 

Målet med statens eierskap i de regio-
nale helseforetakene fremgår på side 117. 

Viktige hendelser
Arbeidet med anskaffelse av ny, felles jour-
nalløsning for hele helsetjenesten i regio-
nen har fortsatt i 2018 i regi av Helseplatt-
formen, og kontrakt ble signert med Epic 
Systems Corporation 20. mars 2019. Samt-
lige kommuner i regionen er tilknyttet Hel-
seplattformen gjennom opsjonsavtaler.

Gjennomføringsfasen av nytt sykehus i 
Nordmøre og Romsdal (SNR) startet i 
2018. Prosjektet er forsinket i forhold til 
opprinnelig plan og det jobbes med gjen-
nomføring av nye anbud.

Regional utviklingsplan 2019–2022 
(2035) ble vedtatt av styret i Helse Midt-
Norge RHF i desember 2018, og omhand-
ler sentrale virkemidler som blant annet 
digitalisering, standardisering og felles re-
gionale løsninger for å møte helsetjenes-
tens utfordringer i årene som kommer.

Bærekraft og samfunnsansvar
Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i no-
vember 2018 et antikorrupsjonsprogram 

som skal gjelde for hele foretaksgruppen. 
Helseforetakene har fått i oppdrag å im-
plementere programmet i løpet av 2019.  
I forbindelse med etableringen av antikor-
rupsjonsprogrammet ble etiske retnings-
linjer og retningslinjene for utøvelse av 
samfunnsansvar revidert. 

Helse Midt-Norge har som målsetting å 
kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjo-
ner, og være i forkant når det gjelder nye 
myndighetskrav. Alle helseforetakene i 
Midt-Norge er miljøsertifisert og har iden-
tifisert vesentlige miljøaspekter som føl-
ges opp. Det arbeides kontinuerlig med å 
redusere utslipp.

Helse Midt-Norge har, sammen med 
de andre regionale helseforetakene, del-
tatt i arbeidet med Spesialisthelsetjenes-
tens rapport for samfunnsansvar 2018.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Helse Midt-Norge RHF følger opp Helse- 
og omsorgsdepartementets styringsmål 
om reduksjon i unødvendig venting og va-
riasjon i kapasitetsutnyttelsen, priorite-
ring av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling samt bedret 
kvalitet og pasientsikkerhet.

Helse Midt-Norge hadde i 2018 en 
gjennomsnittlig ventetid på 57 dager. Hel-
seforetakene jobber systematisk med 
planlegging og forbedring av arbeidspro-
sesser for å nå målet om en ytterligere 
reduksjon i ventetidene. 

Det har gjennom hele 2018 vært lagt 
ned et betydelig arbeid for å oppfylle den 
gylne regel. Til tross for dette, har Helse 
Midt-Norge i 2018 ikke lykkes i å nå målet 
om at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling (TSB) enn i somatikk 
på regionnivå for alle indikatorene. Det 
har likevel vært positiv utvikling når det 
gjelder ventetidene for både voksne og 
barn og unge i psykisk helsevern, noe 
som indikerer at igangsatte tiltak på om-
rådet har hatt effekt.

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.helse-midt.no

Administrerende direktør:  
Stig Arild Slørdahl

Styre: Tina Steinsvik Sund  (leder), 
Paul Steinar Valle (nestleder), Beate 
Skillingstad , Bjørn Gustafsson, 
Kristian Dahlberg Hauge, Liv Stette, 
Anita Solberg*, Tore Brudeseth*,  
Lindy Jarosch-von Schweder*  
(* valgt av de ansatte) 

Revisor: BDO AS
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 17 596 17 109
Driftskostnader 17 384 16 748
Driftsresultat 212 361
Netto finansposter -7 22
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 205 383
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 205 383
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 438 15 226
Omløpsmidler 1 924 2 646
Sum eiendeler 18 362 17 872
  
Egenkapital 10 754 10 549
Avsetning for forpliktelser 547 515
Rentebærende gjeld 3 803 3 587
Rentefri gjeld 3 259 3 222
Sum gjeld og forpliktelser 7 608 7 323
Sum egenkapital og gjeld 18 362 17 872
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 918 1 908
Investeringsaktiviteter -1 930 -2 002
Finansieringsaktiviteter 225 -301
Endring betalingsmidler -787 -394
  
Nøkkeltall1 2018 2017
Antall innbyggere under Helse  
Nord sitt «sørge for»-ansvar 486 452 486 001
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 58 58
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 16 703 16 145
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall årsverk i foretaksgruppen 13 995 13 838
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 60 % 60 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

Helse Nord RHF ble stiftet 17. august 
2001 og har sitt hovedkontor i Bodø. Hel-
se Nord RHF har ansvar for spesialisthel-
setjenesten i Nordland, Troms, Finnmark 
og på Svalbard. Den tjenesteytende virk-
somheten og støttefunksjoner er organi-
sert i seks helseforetak heleid av Helse 
Nord RHF. Helse Nord RHF har et særlig 
ansvar for å sørge for likeverdige helsetje-
nester til den samiske befolkningen. 

Det regionale helseforetaket har lang-
siktige avtaler med en rekke private leve-
randører av helsetjenester. I 2017 kjøpte 
Helse Nord eksterne helsetjenester for 
om lag 0,8 mrd. kroner. Dette tilsvarer 5 
pst. av driftskostnadene. Vilkår for bevilg-
ningene til de regionale helseforetakene 
settes i oppdragsdokumentet, som også 
omtales som den helsepolitiske bestillin-
gen. Målet med statens eierskap i de re-
gionale helseforetakene fremgår på side 
117.

Viktige hendelser
Det har vært stor byggeaktivitet i Helse 
Nord i 2018. Den omfattende byggingen 
og renoveringen ved Nordlandssykehu-
set Bodø er i siste fase med renovasjon av 
A/B-fløyen. Fløy A ble tatt i bruk i 2018, 
mens renovering av fløy B forventes fer-
digstilt i 2020. 

I løpet av 2018 ble Finnmarkssykehu-
set Kirkenes og A-fløy og PET-senter ved 
UNN tatt i bruk. Bygging av klinikk Alta og 
Samisk helsepark i Karasjok pågår og for-
ventes ferdigstilt høsten 2019

Planleggingen av nye UNN Narvik og 
Finnmarkssykehuset Hammerfest har på-
gått i 2018 og forprosjekter forventes fer-
digstilt i 2019.  Prosjektet Helgelandssyke-
huset 2025 har jobbet videre med utred-
ninger av lokalisering og avgrensing av 
alternativer i 2018. 

Bærekraft og samfunnsansvar
De fire helseregionene har presentert en 
felles rapport om spesialisthelsetjenes-
tens arbeid med samfunnsansvar. Rap-
porten omfatter alle helseforetak i landet 
og de felleseide selskapene på området. 
For 2018 omhandler denne klima og mil-
jø, menneskerettigheter og arbeidstaker-
rettigheter og antikorrupsjon. Helse Nord 
har innført miljøledelse og samtlige fore-
tak er sertifisert etter ISO 14001. Helse 
Nord er medlem av Grønt punkt og Initia-
tiv for etisk handel. Rekruttering skjer i 
samsvar med WHOs internasjonale kode 
for etisk rekruttering av helsepersonell. 

Sektorpolitisk måloppnåelse
Helse Nord RHF følger opp Helse- og om-
sorgsdepartementets styringsmål om re-
duksjon i unødvendig venting og varia-
sjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering 
av psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling samt bedret kvalitet 
og pasientsikkerhet. Den polikliniske akti-
viteten har i 2018 økt innen somatikk, psy-
kisk helsevern og rusbehandling. 

Gjennomsnittlig ventetid i 2018 er 58 
dager. 

Sametinget og Helse Nord RHF under-
skrev 7. mars 2018 en samarbeidsavtale 
som skal styrke samarbeidet om utviklin-
gen av helsetjenesten til den samiske be-
folkning. 

I tett samarbeid med Sametinget star-
tet Helse Nord RHF i 2018 prosjektet «Vi-
dereutvikling av spesialisthelsetjenester 
til den samiske befolkningen». Prosjektet 
har som mål å utarbeide en strategisk og 
overordnet plan med tiltak som fremmer 
likeverdige spesialisthelsetjenester, som 
er tilrettelagt samiske pasienters språkli-
ge og kulturelle bakgrunn. Planen ferdig-
stilles januar 2020.

Administrerende direktør:  
Lars Vorland

Styre: Renate Larsen (leder), Inger Lise 
Strøm (nestleder), Svenn Are Jenssen, 
Tom Erik Forså, Tom Børje Eriksen, 
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Revisor: BDO AS

Statlig eierandel gjennom Helse- og omsorgsdepartementet: 100 %
Selskapets nettside: www.helse-nord.no
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Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 
med hovedkontor på Hamar. Det regio-
nale helseforetaket skal sørge for gode og 
likeverdige spesialisthelsetjenester til be-
folkningen i Østfold, Akershus, Oslo, Hed-
mark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Tele-
mark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helsere-
gionen omfatter helseforetakene Akers-
hus universitetssykehus, Oslo universi- 
tetssykehus, Sunnaas sykehus, Sykehusa-
potekene, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset 
Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehu-
set Østfold, Sykehuspartner, Sørlandet 
sykehus og Vestre Viken.

Helseforetakenes hovedoppgaver lø-
ses ved de offentlig eide sykehusene, 
men det stilles også krav til godt samar-
beid mellom private og offentlige helse-
tjenester for å bedre utnyttelsen av ledig 
kapasitet og å øke pasientenes valgfri-
het. Helse Sør-Øst RHF har inngått lang-
siktige avtaler med en rekke private le-
verandører. I 2018 ble det kjøpt helsetje-
nester fra disse for om lag 4,7 mrd. kro-
ner, som tilsvarer 5,9 pst. av drifts- 
kostnadene.

Vilkår for bevilgningene settes i årlig 
oppdragsdokument, som også omfatter 
helsepolitiske bestillinger. Ut over å gi 
gode og likeverdige helsetjenester, ivare-
tar Helse Sør-Øst RHF lovpålagte oppga-
ver innen forskning, utdanning og opplæ-
ring av pasienter og pårørende.

Målet med statens eierskap i de regio-
nale helseforetakene fremgår på side 117.

Viktige hendelser
Styret i Helse Sør-Øst RHF har i 2018 be-
handlet flere store saker som gjelder ut-
vikling av fremtidens helsetjenester i re-
gionen. Dette omfatter blant annet be-
handling av konseptfase for videreutvik-
ling av Oslo universitetssykehus, målbilde 
for videreutvikling av Sykehuset Innlandet 
og forprosjekt for bygging av nytt sykehus 
i Drammen.

Arbeidet med standardisering og mo-
dernisering av IKT-infrastrukturen i helse-
regionen gis fortsatt høy prioritet.

Bærekraft og samfunnsansvar
For 2018 er det for første gang utarbeidet 
en felles årsrapport for samfunnsansvar i 
spesialisthelsetjenesten. Rapporten om-
handler klima og miljø, menneskerettig-
heter, arbeidstakerrettigheter og antikor-
rupsjon. Rapporten er utarbeidet av inter-
regionalt samarbeidsutvalget for klima og 
miljø i spesialisthelsetjenesten og omfat-
ter helseforetakene i de fire regionene 
samt de felleseide selskapene (Sykehus-
bygg HF, Sykehusinnkjøp HF, Luftambu-
lansetjenesten HF, Nasjonal IKT HF, Helse-
tjenestens driftsorganisasjon for nødnett 
HF og Pasientreiser HF).

Helse Sør-Østs strategiske arbeid med 
bærekraft og samfunnsansvar legges opp 
etter FNs bærekraftsmål. Syv av de 17 bæ-
rekraftsmålene er vesentlige for spesia-
listhelsetjenesten og disse målene omta-
les i Helse Sør-Østs regionale utviklings-
plan 2035.

Sektorpolitisk måloppnåelse
Helse Sør-Øst RHF følger opp Helse- og 
omsorgsdepartementets styringsmål om 
reduksjon i unødvendig venting og varia-
sjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering 
av psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling samt bedret kvalitet 
og pasientsikkerhet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF påpeker i be-
handlingen av årlige melding for 2018 at 
Helse- og omsorgsdepartementets sty-
ringskrav er fulgt opp, men at måloppnå-
elsen innen enkelte områder ikke er god 
nok. Gjennomsnittlige ventetid i Helse 
Sør-Øst i 2018 var 59,7 dager innen soma-
tikk, 45,9 dager innen psykisk helsevern 
og 37,1 dager innen TSB. Styret har for 
2019 stilt krav til helseforetakene med dif-
ferensierte måltall for ventetid innen hvert 
område, med sikte på å oppnå Helse- og 
omsorgsdepartementets krav om gjen-
nomsnittlig ventetid under 50 dager i alle 
regioner innen 2021. Helse Sør-Øst RHF 
har tett oppfølging av helseforetakenes 
arbeidet med prioritering av psykisk hel-
severn og TSB. Dette har hatt høy prioritet 
i helseforetakene i 2018. Målet ble delvis 
nådd med større nedgang i ventetider for 
psykisk helsevern, men ikke for TSB.

Administrerende direktør:  
Cathrine Marie Lofthus

Styre: Svein Ingvar Gjedrem (leder),  
Anne Cathrine Frøstrup (nestleder), 
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©
 Sykehuset Ø

stfold

Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 81 755 79 097
Driftskostnader 79 980 77 992
Driftsresultat 1 775 1 104
Netto finansposter -7 -84
Skattekostnad 0 5
Årsresultat 1 768 1 016
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 1 768 1 016
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 55 441 54 030
Omløpsmidler 12 964 10 166
Sum eiendeler 68 405 64 196
  
Egenkapital 36 679 34 912
Avsetning for forpliktelser 5 976 5 648
Rentebærende gjeld 11 435 10 182
Rentefri gjeld 14 315 13 454
Sum gjeld og forpliktelser 31 726 29 284
Sum egenkapital og gjeld 68 405 64 196
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 5 893 7 628
Investeringsaktiviteter -4 003 -2 961
Finansieringsaktiviteter 999 -2 632
Endring betalingsmidler 2 889 2 035
  
Nøkkeltall1 2018 2017
Antall innbyggere under Helse  
Sør-Øst sitt «sørge for»-ansvar 3 002 385 2 977 723
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 58 57
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 73 961 71 791
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall årsverk i foretaksgruppen 61 126 60 644
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 50 % 50 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 57 % 57 %

1  Som en følge av omlegging i ordninger i de regionale helse- 
foretakene så har enkelte måltall blitt tatt ut fra listen over  
nøkkeltall da det oppstod brudd i tidsserien. 
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Hel se Vest RHF ble etab lert i 2002 og har 
det over ord ne de an sva ret for å sik re be-
folk nin gen i Ro ga land, Hor da land og Sogn 
og Fjordane gode og li ke ver di ge spe sia-
list hel se tje nes ter. Hel se re gi o nen om fat-
ter Hel se Førde, Hel se Bergen, Hel se Fon-
na, Hel se Stavanger, Sju ke hus apo te ka 
Vest og Hel se Vest IKT. Hel se Vest RHF har 
ho ved kon tor i Stavanger. Vi sjo nen til Hel-
se Vest RHF er å frem me hel se, mest ring 
og livs kva li tet.

Hel se Vest RHF har inn gått lang sik ti ge 
av ta ler med en rek ke pri va te le ve ran dø rer. 
I 2018 ble det kjøpt eks ter ne hel se tje nes-
ter for om lag 2,7 mrd. kro ner, som til sva-
rer 9,7 pro sent av drifts kost na de ne.

Vil kår for be vilg nin ge ne til de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne set tes i opp drags do ku-
men tet, som også om ta les som den hel-
se po li tis ke be stil lin gen. Må let med sta-
tens ei er skap i de re gio na le hel se fo re ta-
ke ne frem går på side 117.

Vik ti ge hen del ser
Ut vik lin gen av di gi ta le tje nes ter i sy ke hu-
se ne og for pa si en ter og på rø ren de fort-
sat te i 2018. Pa si en ter har nå mu lig he ten 
til å få til gang til av ta ler, mel dings tje nes te, 
inn syn i egen pa si ent jour nal og mer via 
tje nes te ne på helsenorge.no. 

Hel se Vest tok også enda et skritt vi de-
re i ar bei det med di gi ta li se rin gen i sy ke-
hu se ne i 2018 med inn fø ring av nye sy-
stem, blant an net for lo gi stikk, la ger, inn-
kjøp, bud sjett, regn skap og an skaf fel se. 
Åp nin gen av Nye Ha ralds plass høs ten 
2018 mar ker te en mi le pæl som pi lot for 
ny tek no lo gi som skal tas i bruk i alle sy ke-
hu se ne på Vestlandet.

Sam let var in ves te rin ge ne for 2018 1,9 
mrd. kro ner. De stør ste pro sjek te ne er 
nytt sy ke hus bygg i Stavanger, vi de re ar-
beid med barne- og ung doms sy ke hu set i 
Bergen, i til legg til sto re ut byg gings pro-
sjekt i Hel se Førde og Hel se Fon na.

Hel se Vest ved Hel se Stavanger le det 
plan leg gin gen av den na sjo na le hel se be-
red skaps øv el sen høs ten 2018.

Bæ re kraft og samfunnsansvar 
De fire hel se re gi o ne ne har pre sen tert  
en fel les rap port om spe sia list hel se tje-

nes tens ar beid med sam funns an svar. 
Rap por ten om fat ter alle hel se fo re tak i 
lan det og de fel les ei de sel ska pe ne på om-
rå det. For 2018 om hand ler den ne kli ma 
og mil jø, men nes ke ret tig he ter og ar beids-
ta ker ret tig he ter og an ti kor rup sjon.

Iva re ta kel se av mil jø et skal være en in-
te grert del av Hel se Vests virk som het. Hel-
se fo re ta ke ne skal ha så li ten ne ga tiv mil jø-
på virk ning som mu lig. Alle hel se fo re ta ke-
ne er mil jø ser ti fi ser te et ter ISO 14001-stan-
dar den. Det er også opp ret tet et na sjo nalt 
sam ar beids or gan for mil jø i spe sia list hel-
se tje nes ten.

An sva ret for mil jø et strek ker seg vi de re 
til le ve ran dø rer og and re sam ar beids-
part ne re. Det re gio na le hel se fo re ta ket 
må der for ha god nok mil jø fag lig kom pe-
tan se, stil le mil jø re la ter te krav både til 
fore ta ket selv og and re, og være en på dri-
ver for å ta sam funns- og mil jø an svar.

Sek tor po li tisk mål opp nå el se
Hel se Vest RHF føl ger opp Hel se- og om-
sorgs de par te men tets sty rings mål om re-
duk sjon i unød ven dig ven ting og va ria-
sjon i ka pa si tets ut nyt tel sen, pri ori te ring 
av psy kisk hel se vern og tverr fag lig spe sia-
li sert rus be hand ling samt bed ret kva li tet 
og pa si ent sik ker het.

Sty rings krav for 2018 er fulgt opp, men  
i sin vur de ring av re sul tat opp nå el sen på-
pe ker sty ret i Hel se Vest li ke vel at mål opp-
nå el sen in nen en kel te om rå der ikke er 
nådd. Ar bei det med re duk sjon i unød ven-
dig ven ting og va ria sjon i ka pa si tets ut nyt-
tel sen skal fort satt være høyt pri ori tert 
sam men med ar bei det for å sik re kva li tet 
og pa si ent sik ker het i be hand lin gen. 

Hel se Vest er opp tatt av at det skal 
være høy ere vekst in nen for psy kisk hel se-
vern og tverr fag lig spe sia li sert rus be-
hand ling enn for so ma tikk, også om talt 
som den gyl ne re gel. 

Som del av det te har det vært ar bei det 
med mål kra vet om at psy kisk hel se vern og 
tverr fag lig spe sia li sert rus be hand ling skal 
pri ori te res. På tross av en po si tiv ut vik ling i 
ar bei det med ven ting og va ria sjon, har 
mål opp nå el sen for kra vet om å pri ori te re 
psy kisk hel se vern og tverr fag lig spe sia li-
sert rus be hand ling ikke vært til strek ke lig. 

Administrerende direktør:  
Herlof Nilssen

Styre: Einar Strømsvåg (leder),  
Tone Berntsen Steinsvåg (nestleder), 
Katrine Trovik, Gunnar Berge, Olin 
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Resultatregnskap (mill. kroner) 2018 2017
Driftsinntekter 28 581 27 673
Driftskostnader 27 979 27 153
Driftsresultat 602 520
Netto finansposter 66 56
Skattekostnad 0 -1
Årsresultat 668 577
Unntatt fra resultatkravet 0 0
Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 0 0
Avvik fra Helse- og omsorgs- 
departementets resultatkrav 668 577
  
Balanse 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 369 17 640
Omløpsmidler 6 510 5 784
Sum eiendeler 24 879 23 424
  
Egenkapital 15 284 14 616
Avsetning for forpliktelser 1 489 1 557
Rentebærende gjeld 3 408 2 687
Rentefri gjeld 4 698 4 564
Sum gjeld og forpliktelser 9 595 8 808
Sum egenkapital og gjeld 24 879 23 424
  
Kontantstrøm 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 1 799 2 740
Investeringsaktiviteter -1 941 -1 561
Finansieringsaktiviteter 841 -280
Endring betalingsmidler 699 899
  
Nøkkeltall1 2018 2017
Antall innbyggere under Helse Vest  
sitt «sørge for»-ansvar 1 110 858 1 106 205
Antall dager i gjennom- 
snittlig ventetid (NPR) 63 61
  
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 2018 2017
Tilskudd fra staten/offentlige kjøp 26 995 26 141
  
Annen informasjon 2018 2017
Antall årsverk i foretaksgruppen 22 176 21 988
Statens eierandel årsslutt 100 % 100 %
Andel kvinner i styret totalt 56 % 56 %
Andel kvinner blant eieroppnevnte/ 
aksjonærvalgte styremedlemmer 50 % 50 %

1  Som en følge av omlegging i ordninger i de regionale helse- 
foretakene så har enkelte måltall blitt tatt ut fra listen over  
nøkkeltall da det oppstod brudd i tidsserien. 

Helse Vest RHF

http://www.helse-vest.no
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Film par ken AS
Sta ten ved Kul tur de par te men tet eier 77,6 
pst. av ak sje ne i Film par ken, mens Oslo 
kom mu ne eier 11,6 pst. De øv ri ge 10,8 
pst. av ak sje ne eies av om lag 80 kom mu-
ner og én bank. Sel ska pet til byr fa si li te ter 
for inn spil ling av film, her un der stu dio er 
og kon tor bygg, på Jar i Bæ rum. Sta ten har 
vært in vol vert i film pro duk sjon og stu dio-
drift på Jar si den 1948. 

I stats bud sjet tet for 2014 ga Stor tin get 
sin til slut ning til at sta ten kan sel ge Film-
par ken. Be grun nel sen var at an leg ge ne 
på Jar ikke be nyt tes til pro duk sjon av spil-
le film, og der med ikke len ger iva re tar kul-
tur po li tis ke hen syn. Full mak ten ble for ny-
et hvert år frem til stats bud sjet tet for 
2019, da Stor tin get slut tet seg til å ut set te 
sal get av Film par ken. Be slut nin gen ble 
be grun net med en end ring i mar ke det for 
film stu dio er med økt et ter spør sel et ter 
nye, nors ke dra ma se ri er. Re gje rin gen ar-
bei der med pla ner for ut vik ling av sel ska-
pet i lys av den ne mar keds si tua sjo nen.

Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfinansiering AS (FHF)
Stortinget vedtok den 19. april 2018 end-
ringer i «Lov om avgift til forskning og ut-
vikling i fiskeri- og havbruksnæringen». 
Som følge av de vedtatte endringene i lo-
ven skal avgiftsmidlene forvaltes av et ak-
sjeselskap hvor staten eier alle aksjene. 
Loven trådte i kraft 1. januar 2019. Formå-
let med endringen er å gi klarhet i ansvars-
forhold, styring og rammeverk som regu-
lerer virksomheten. Det følger av stor-
tingsvedtaket at Fiskeri- og havbruksnæ-
ringens forskningsfond avvikles. Den 11. 
desember 2018 vedtok Stortinget at NFD 
skal stifte Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfinansiering AS og overføre ei-
endeler, rettigheter og forpliktelser fra Fis-
keri- og havbruksnæringens forsknings-
fond til Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfinansiering AS. Fiskeri- og hav-

bruksnæringens forskningsfinansiering 
AS ble stiftet den 12. desember 2018. Den 
7. januar 2019 ble virksomhetsoverdragel-
sen gjennomført. FHFs mål er å skape 
merverdier for sjømatnæringen gjennom 
næringsrettet forskning og utvikling. For 
mer informasjon om FHF, se selskapets 
nettside www.fhf.no.

Fol ke trygd fon det 
Sel ska pet er et særlovselskap som for val-
ter Sta tens pen sjons fond Norge (SPN) et-
ter nær me re be stem mel ser fast satt av Fi-
nans de par te men tet. Sel ska pet eies 100 
pst. av sta ten ved Fi nans de par te men tet. 
Opp ret tel sen av særlovselskapet Fol ke-
trygd fon det i 2008 ty de lig gjor de skil let 
mel lom for mues mas sen SPN og Fol ke-
trygd fon det som for val ter av den ne for-
mues mas sen. SPN er plas sert som et ka-
pi tal inn skudd i Fol ke trygd fon det. SPN 
had de ved ut gan gen av 2018 en mar keds-
ver di på nær 240 mrd. kro ner. Fol ke trygd-
fon det fore tar in ves te rings be slut nin ger 
og ut ø ver ei er ret tig he ter uav hen gig av Fi-
nans de par te men tet. Må let med for valt-
nin gen av SPN er høy est mu lig av kast ning, 
målt i nors ke kro ner og et ter kost na der. 
Av kast nin gen over fø res ikke til stats kas-
sen, men leg ges lø pen de til ka pi ta len i 
SPN. Fol ke trygd fon det in ves te rer SPN i 
no ter te ak sjer og ob li ga sjo ner i Norge, 
Sve ri ge, Dan mark og Finland. Sel ska pet er 
en av de stør ste fi nan si el le in ves to re ne på 
Oslo Børs. De nors ke ak sje in ves te rin ge ne 
til sva rer om lag 5,1 pst. av sam let mar-
keds ver di no tert ved bør sen, og gjen nom-
snitt lig ei er an del i sel ska per no tert på 
Oslo Børs som Fol ke trygd fon det var in-
ves tert i ved års slutt 2018 var 6,0 pst. På 
sam me tids punkt had de Fol ke trygd fon det 
52 an sat te lo ka li sert i Oslo. Kje til Houg er 
ny ad mi nist re ren de di rek tør i Fol ke trygd-
fon det. I pe ri oden fra Olaug Svar va fra-
tråd te 1. feb ruar 2018 og frem til Kje til 
Houg til tråd te 1. sep tem ber 2018, var Lars 

Trons gaard kon sti tuert som administre-
rende di rek tør. Sty ret be står av føl gen de 
ei er opp nevn te med lem mer: Siri Tei gum 
(le der), Ma ri an ne Hansen, Li se lott Kil aas, 
Re na te Larsen, Ei nar West by, Bjørn Øst bø 
og Hans Aas næs. Alek san der Smer ke rud 
er ansattevalgt sty re med lem. For mer in-
for ma sjon om Fol ke trygd fon det, se sel-
ska pets nett si de www.folketrygdfondet.
no samt Meld. St. 20 (2018–2019) Sta tens 
pen sjons fond 2019 og Meld. St. 24 (2018–
2019) Fi nans mar keds mel din gen 2019 som 
beg ge lig ger på regjeringen.no. 

Rosenkrantzgate 10 AS
Sel ska pet er et ei en doms sel skap hvis 
enes te ak ti vum er ei en dom men med ad-
res se Rosenkrantzgate 10. Sel ska pets virk-
som het er knyt tet til ut leie av lo ka ler i den-
ne ei en dom men. Byg nin gen hu ser Oslo 
Nye Teater som har før s te rett til leie av lo-
ka ler. Sel ska pet har in gen an sat te. Ak sje-
ka pi ta len i sel ska pet ut gjør 651 450 kro ner 
og er for delt på 13 029 ak sjer på ly den de 
50 kro ner. Sta ten ved Kul tur de par te men-
tet eier 3,07 pst. av ak sje ne. Oslo kom mu-
ne er majoritetsaksjeeier med 78,89 pst. 
av ak sje ne, mens 16,69 pst. av ak sje ne er i 
ukjent eie. I 2018 gikk sel ska pet med et un-
der skudd på rundt 8 436 000 kro ner, og 
den sam le de egen ka pi ta len i sel ska pet ut-
gjør nå om lag 3 672 000 kro ner. 

Sta tens ei er an del er et re sul tat av tid li-
ge re en ga sje ment/ei er skap i Oslo Nye Te-
ater, som Oslo kom mu ne nå eier ale ne. 
Sta ten har ikke len ger noen be grun nel ser 
for å eie sel ska pet, men av hen ding av ak-
sje ne har vært kre ven de i lys av ukjen te 
ak sje ei e re i sel ska pet, som også er i strid 
med ak sje lo ven. I 2017 ble det tatt grep 
slik at ak sje ne i ukjent eie ble de po nert i 
Norges Bank for 20 år. Dis se ak sje ne kan i 
pe ri oden fri gjø res til ak sje ei e re som godt-
gjør at de er ei e re. Når de po ne rings pe ri-
oden på 20 år er omme kan sel ska pet kre-
ve å få ak sje ne.

Øvrige selskaper

http://www.folketrygdfondet.no
http://www.folketrygdfondet.no
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Godtgjørelse til styre og revisor for 2018 / Tusen kroner

1  Godtgjørelse til styreleder, styrets nestleder og styremedlem som vedtatt på generalforsamling/bedriftsforsamling i 2018.
2  Samlet styregodtgjørelse er utbetalt ordinær godtgjørelse og godtgjørelse for komitéarbeid i styret, som oppgitt i selskapenes årsrapporter for 2018. 

 STYRELEDER1 STYRETS NESTLEDER1 STYREMEDLEM1 SAMLET STYRE- 
GODTGJØRELSE2

SAMLET GODTGJØRELSE 
TIL REVISOR

LOVPÅLAGT REVISJON SOM ANDEL 
 AV SAMLET GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Børsnoterte selskaper
DNB ASA 530 350 350 3 243 42 781 67 %
Entra ASA 452 227 227 2 006 3 744 77 %
Equinor ASA 806 497 398 6 895 65 884 88 %
Kongsberg Gruppen ASA 508 272 255 2 674 14 363 54 %
Norsk Hydro ASA 663 401 351 4 413 66 000 77 %
Telenor ASA 668 381 336 5 401 47 400 64 %
Yara International ASA 609 375 330 3 521 43 967 82 %
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS 271 135 135 1 053 512 82 %
Baneservice AS 408 – 204 1 836 752 68 %
Flytoget AS 316 173 157 1 420 328 76 %
Mesta AS 406 – 208 1 963 1 038 90 %

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 308 206 154 1 438 1 083 85 %
Aker Kværner Holding AS 204 – 136 1 091 36 100 %
Nammo AS 353 304 194 2 042 4 719 100 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 367 200 187 1 124 273 100 %
Eksportfinans ASA 391 313 268 2 107 1 900 68 %
Electronic Chart Centre AS 225 120 120 490 316 27 %
GIEK Kredittforsikring AS 293 173 172 ? 572 66 %
Investinor AS 275 160 160 988 330 100 %
Kommunalbanken AS 313 162 151 2 225 2 917 31 %
Mantena AS 379 205 184 1 606 674 86 %
Nysnø Klimainvesteringer AS 250 150 150 1 230 40 100 %
Posten Norge AS 445 269 222 2 522 9 770 79 %
Statkraft SF 518 365 300 3 310 22 410 63 %
Vygruppen AS 444 269 221 2 188 6 216 57 %
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS 140 70 70 700 262 72 %
Avinor AS 444 269 221 2 218 3 489 62 %
Bane NOR SF 444 269 221 2 511 3 000 100 %
Bjørnøen AS 28 11 11 70 19 61 %
Carte Blanche AS 69 36 – 237 128 89 %
AS Den Nationale Scene 113 65 50 457 225 65 %
Den Norske Opera & Ballett AS 194 130 325 824 388 90 %
Eksportkreditt Norge AS 323 – 197 1 395 148 88 %
Enova SF 406 243 206 2 302 259 23 %
Entur AS 348 184 164 962 515 71 %
Gassco AS 406 258 206 1 856 1 844 92 %
Gassnova SF 401 240 204 1 153 596 35 %
Graminor AS 80 40 40 342 144 87 %
Innovasjon Norge 309 185 154 1 746 2 159 21 %
Kimen Såvarelaboratoriet AS 42 21 21 148 33 100 %
Kings Bay AS 220 130 130 578 280 63 %
Nationaltheatret AS 170 73 60 960 234 61 %
Nofima AS 167 76 76 704 578 48 %
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 75 40 20 – 318 81 %
Norfund 250 – 125 900 1 655 52 %
Norges sjømatråd AS 160 117 80 913 212 59 %
Norsk Helsenett SF 267 173 139 858 227 90 %
Norsk rikskringkasting AS 269 159 110 1 109 911 62 %
Norsk Tipping AS 251 161 137 1 462 407 91 %
Norske tog AS 348 – 164 795 677 73 %
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 90 – 50 413 107 91 %
Nye Veier AS 444 269 221 1 944 1 205 85 %
Petoro AS 417 269 219 1 841 3 200 13 %
Rogaland Teater AS 83 42                     – 210 140 84 %
Simula Research Laboratory AS 93 – 51 581 343 59 %
Siva – Selskapet for Industrivekst SF 229 161 144 1 397 576 84 %
Space Norway AS 159 – 95 539 253 60 %
Statnett SF 432 284 230 2 626 3 510 41 %
Statskog SF 210 125 104 853 498 70 %
Staur gård AS 100 30 30 160 36 100 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 324 176 162 1 532 1 034 58 %
Talent Norge AS 155 – 75 605 146 84 %
Trøndelag Teater AS 101 55 – 191 192 86 %
Universitetssenteret på Svalbard AS 93 62 51 549 239 68 %
AS Vinmonopolet 240 160 130 1 350 765 93 %
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF 263 176 128 1 368 2 004 85 %
Helse Nord RHF 263 176 128 1 461 1 586 68 %
Helse Sør-Øst RHF 374 255 141 1 928 10 026 34 %
Helse Vest RHF 263 176 128 1 438 2 278 82 %
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Godtgjørelse til administrerende direktør for 2018 / Tusen kroner

1  Vekst i samlet godtgjørelse siste år oppgis ikke for selskaper der tallene mellom  
2018 og 2017 ikke kan sammenlignes direkte, for eksempel på grunn av lederskifter.

2 Summen av godtgjørelsen til ny og tidligere adm. dir.

 SAMLET GODT- 
GJØRELSE FASTLØNN LANGTIDS- 

INSENTIVORDNINGER OPPTJENT BONUS ANNEN GODTGJØRELSE PENSJONS- 
GODTGJØRELSE

VEKST I SAMLET 
GODTGJØRELSE SISTE ÅR1

Børsnoterte selskaper
DNB ASA 14 291 6 173 – 2 472 385 5 259 5 %
Entra ASA 6 298 3 692 823 1 521 157 104 2 %
Equinor ASA 16 831 9 129 2 630 4 486 586 0 12 %
Kongsberg Gruppen ASA 8 886 5 162 752 2 216 315 441 13 %
Norsk Hydro ASA 15 113 6 710 593 1 707 267 5 836 7 %
Telenor ASA 15 619 6 666 1 430 3 108 1 233 3 181 11 %
Yara International ASA 13 137 6 691 2 029 2 437 367 1 614 16 %
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS 2 479 1 950 – 122 150 257 6 %
Baneservice AS 2 947 2 252 – 430 189 76 -3 %
Flytoget AS 3 512 2 260 – 525 255 472 15 %
Mesta AS 3 021 2 918 – – 11 92 3 %

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 2 685 2 166 – 400 51 68 8 %
Nammo AS 6 819 5 657 – 539 283 340 -2 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 7 295 4 798 – 2 320 12 165 3 %
Eksportfinans ASA 3 070 1 901 – 343 181 645 –
Electronic Chart Centre AS 1 294 1 248 – – 22 25 8 %
GIEK Kredittforsikring AS 2 088 1 756 – 65 21 247 8 %
Investinor AS 2 882 2 733 – – 26 123 12 %
Kommunalbanken AS 3 806 3 248 – 127 209 222 0 %
Mantena AS 2 388 1 918 – 346 120 4 13 %
Nysnø Klimainvesteringer AS 1 466 1 462 – – 1 3 –
Posten Norge AS 5 773 4 846 – 805 8 114 19 %
Statkraft SF 8 644 5 289 – 664 196 2 495 1 %
Vygruppen AS 6 288 3 863 – 1 325 186 914 12 %
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS 1 380 1 198 – 0 10 172 4 %
Avinor AS 3 722 2 841 – – 27 854 5 %
Bane NOR SF 3 056 2 849 – – 12 195 3 %
Bjørnøen AS – – – – – – –
Carte Blanche AS 1 064 989 – – 20 54 30 %
AS Den Nationale Scene 1 383 1 296 – – 6 81 -5 %
Den Norske Opera & Ballett AS 1 728 1 574 – – 6 149 -12 %
Eksportkreditt Norge AS 3 639 2 975 – 335 175 154 15 %
Enova SF 2 302 2 059 – – 104 140 6 %
Entur AS 2 141 1 825 – 310 6 0 10 %
Gassco AS 3 666 3 200 – 248 18 200 3 %
Gassnova SF 3 044 2 272 – – 383 389 23 %
Graminor AS 1 316 1 262 – – 10 44 4 %
Innovasjon Norge 2 814 2 803 – – 10 0 3 %
Kimen Såvarelaboratoriet AS 686 686 – – 0 0 2 %
Kings Bay AS 897 850 – – 65 0 0 %
Nationaltheatret AS 1 609 1 420 – – 10 179 4 %
Nofima AS 2 569 2 330 – – 56 183 2 %
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 1 224 1 068 – – 2 154 5 %
Norfund2 3 888 2 800 – – 55 772 –
Norges sjømatråd AS 2 572 2 371 – – 148 53 8 %
Norsk Helsenett SF 2 114 1 786 – – 15 313 6 %
Norsk rikskringkasting AS 3 331 3 084 – – 105 142 3 %
Norsk Tipping AS 2 779 2 552 – – 13 214 13 %
Norske tog AS 2 502 2 108 – – 121 273 11 %
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 1 220 1 200 – – – 20 1 %
Nye Veier AS 2 633 2 288 – – 190 155 1 %
Petoro AS 6 225 3 369 – 235 190 2 431 8 %
Rogaland Teater AS 1 091 1 070 – – 21 0 -6 %
Simula Research Laboratory AS 2 944 2 693 – – 120 131 3 %
Siva – Selskapet for Industrivekst SF 526 500 – – 26 0 –
Space Norway AS 1 551 1 384 – – 0 92 -18 %
Statnett SF 5 639 3 051 – – 186 2 402 6 %
Statskog SF 1 907 1 766 – – 9 132 –
Staur gård AS 1 090 916 – – 25 148 8 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 1 647 1 212 – 238 94 104 –
Talent Norge AS 1 129 1 029 – – 5 96 4 %
Trøndelag Teater AS 1 155 1 031 – – 5 119 7 %
Universitetssenteret på Svalbard AS 1 481 1 325 – – – 156 6 %
AS Vinmonopolet 2 899 2 488 – – 204 207 5 %
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF 2 455 1 971 – – 119 365 2 %
Helse Nord RHF 2 375 2 050 – – 160 165 2 %
Helse Sør-Øst RHF 2 651 2 306 – – 5 340 -2 %
Helse Vest RHF 3 046 2 411 – – 21 614 2 %
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Kvinneandel i styre og ledelse 
 ANDEL KVINNER  

I STYRET1

ANDEL KVINNER BLANT 
EIEROPPNEVNTE/AKSJONÆR-
VALGTE STYREMEDLEMMER

ANDEL KVINNER I  
KONSERNLEDELSEN/ 

SELSKAPETS LEDERGRUPPE

ANDEL KVINNELIGE LEDERE PÅ  
NIVÅET UNDER KONSERNLEDELSEN/ 

SELSKAPETS LEDERGRUPPE

ANDEL KVINNELIGE  
LEDERE SAMLET FOR DE  
TO ØVERSTE NIVÅENE

ANDEL KVINNER
I SELSKAPET TOTALT

Børsnoterte selskaper
DNB ASA 43 % 40 %  46 %  35 %  37 %  48 %
Entra ASA 57 % 60 %  40 %  33 %  33 %  35 %
Equinor ASA 36 % 38 %  27 %  41 %  39 %  31 %
Kongsberg Gruppen ASA 50 % 60 %  25 %  28 %  28 %  22 %
Norsk Hydro ASA 33 % 50 %  40 %  32 %  33 %  18 %
Telenor ASA 40 % 43 %  33 %  27 %    28 %  37 %
Yara International ASA 38 % 40 %  30 %  16 %  16 %  21 %
Gjennomsnitt for børsnoterte selskaper 42 % 47 %  34 %  30 %  31 %  30 %
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS 57 % 60 %  43 %  13 %  27 %  35 %
Baneservice AS 25 % 40 %  38 %  12 %  17 %   6 %
Flytoget AS 38 % 40 %  50 %  36 %  42 %  40 %
Mesta AS 38 % 60 %  11 %  19 %  18 %  10 %

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 25 % 40 %   0 %   7 %   6 %  11 %
Aker Kværner Holding AS 50 % 60 % – – –
Nammo AS 38 % 33 %  23 %  10 %  14 %  25 %

Argentum Fondsinvesteringer AS 50 % 50 %  33 %  33 %  33 %  29 %
Eksportfinans ASA 33 % 40 %  25 % – –  40 %
Electronic Chart Centre AS 50 % 50 %  20 % – –  36 %
GIEK Kredittforsikring AS 43 % 50 %  29 % – – –
Investinor AS 40 % 40 %   0 % – –  17 %
Kommunalbanken AS 56 % 57 %  40 %  50 %  44 %  44 %
Mantena AS 29 % 50 %  27 %   8 %  22 %   8 %
Nysnø Klimainvesteringer AS 40 % 40 %  50 % – –  40 %
Posten Norge AS 40 % 50 %  56 %  23 %  26 %  32 %
Statkraft SF 44 % 50 %  14 %  23 %  22 %  25 %
Vygruppen AS 38 % 40 %  29 %  26 %  26 %  19 %
Gjennomsnitt for unoterte selskaper i kategori 1–3 41 % 47 %  29 %  22 %  25 %  26 %
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS 56 % 57 %   0 %  25 %  20 % –
Avinor AS 50 % 60 %  33 %  31 %  31 %  23 %
Bane NOR SF 50 % 50 %  40 %  40 %  40 %  27 %
Bjørnøen AS 40 % 40 % – – – –
Carte Blanche AS 57 % 50 % 100 %  60 %  70 %  50 %
AS Den Nationale Scene 43 % 40 %  67 %  40 %  43 %  50 %
Den Norske Opera & Ballett AS 43 % 40 %  43 %  47 %  46 %  55 %
Eksportkreditt Norge AS2 67 % 40 %  17 %  50 %  30 %  53 %
Enova SF 50 % 43 %  25 %  25 %  25 % –
Entur AS 50 % 50 %  43 %  50 %  47 %  56 %
Gassco AS 38 % 40 %  57 %  17 %  28 %  26 %
Gassnova SF 33 % 40 %  67 % – –  33 %
Graminor AS 38 % 43 %  67 %  50 %  58 % –
Innovasjon Norge 45 % 44 %  50 %  60 %  55 %  56 %
Kimen Såvarelaboratoriet AS 33 % 20 %  80 % –  80 %  95 %
Kings Bay AS 40 % 40 %  20 % –  20 %  38 %
Nationaltheatret AS 50 % 60 %  80 %  48 %  54 %  49 %
Nofima AS 63 % 60 %  37 %  81 %  66 %  60 %
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 70 % 80 %  66 % –  66 %  56 %
Norfund 56 % 57 %  29 %  40 %  33 %  43 %
Norges sjømatråd AS 50 % 57 %  50 % – –  53 %
Norsk Helsenett SF 44 % 50 %  43 %  40 %  42 %  28 %
Norsk rikskringkasting AS 50 % 60 %  60 %  53 %  54 %  46 %
Norsk Tipping AS 50 % 50 %  57 %  38 %  39 %  37 %
Norske tog AS 50 % 67 %  40 %  40 %  40 %  13 %
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 43 % 40 %  40 % 100 %  67 % –
Nye Veier AS 57 % 60 %  25 %  26 %  26 %  32 %
Petoro AS 43 % 40 %  25 % – –  36 %
Rogaland Teater AS 50 % 25 %  33 %  67 %  47 %  60 %
Simula Research Laboratory AS 60 % 63 %  50 %  31 %  36 %  30 %
Siva – Selskapet for Industrivekst SF 50 % 60 % 100 % 29 %  58 %  53 %
Space Norway AS 60 % 60 %  33 %  0 %  14 % –
Statnett SF 44 % 50 %  29 %  37 %  37 %  27 %
Statskog SF 43 % 40 %  23 %  29 %  25 %  41 %
Staur gård AS 33 % 33 %   0 %   0 %   0 %   0 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 43 % 60 %  14 %   0 %   6 % –
Talent Norge AS 57 % 57 % 100 % – 100 % 100 %
Trøndelag Teater AS 43 % 40 %  50 %  50 %  50 %  49 %
Universitetssenteret på Svalbard AS 40 % 43 %  38 %   0 %  33 %  50 %
AS Vinmonopolet 44 % 50 %  43 %  50 %  46 %  66 %
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF 56 % 50 %  46 %  49 %  47 %  75 %
Helse Nord RHF 60 % 57 %  57 %  51 %  51 %  70 %
Helse Sør-Øst RHF 50 % 57 %  38 %  27 %  30 %  73 %
Helse Vest RHF 56 % 50 %  33 %  40 %  40 %  75 %
Gjennomsnitt for selskaper i kategori 4 49 % 50 %  45 %  39 %  42 %  48 %
Gjennomsnitt for alle selskaper 46 % 49 %  40 %  34 %  37 %  40 %

1  Inkluderer både eieroppnevnte/aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer.
2 Fra 1. kvartal 2019 var andel kvinner i ledergruppen i Eksportkreditt Norge 29% og andel  

kvinner samlet for de to øverste nivåene 36%. 
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Andel kvinner blant administrerende 
direktører
Andel kvinner i konsernledelsen/selskapets
ledergruppe

Andel kvinnelige ledere på nivået under 
konsernledelsen/selskapets ledergruppe
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Andel kvinner i ledelsen1  
pr. 31. desember 2014–2018

Gjennomsnittlig kvinneandel i styrene

Gjennomsnittlig kvinneandel blant
eieroppnevnte/aksjonærvalgte 
styremedlemmer

Andel kvinner blant styreledere

44 % 43 % 44 % 43 % 43 % 44 % 44 % 44 %
46 % 45 %
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Kvinneandel i styrene  
pr. 31. mars 2008–2019

1  Rapporteringen på andel kvinner i ledelsen ble endret fra og med Statens eierberetning for 2014. 
Tidsserien starter derfor fra 2014.
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 Er arbeidet med bærekraft basert på en 
vesentlighetsvurdering? 

Gjennomfører selskapet aktsomhets- 
vurderinger2 på vesentlige områder?

Rapporterer selskapet offentlig om  
de vesentligste bærekrafttema?

Følger selskapet OECDs retningslinjer  
for ansvarlig næringsliv?

Børsnoterte selskaper
DNB ASA Ja Ja Ja Ja
Entra ASA Ja Ja Ja Nei
Equinor ASA Ja Ja Ja Ja
Kongsberg Gruppen ASA Ja Ja Ja Ja
Norsk Hydro ASA Ja Ja Ja Ja
Telenor ASA Ja Ja Ja Ja
Yara International ASA Ja Ja Ja Ja
Unoterte selskaper i kategori 1–3
Ambita AS Ja Ikke relevant Ja Ikke relevant
Baneservice AS Ja Nei Nei Nei
Flytoget AS Ja Nei Ja Ja
Mesta AS Ja Ja Ja Ja

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF Ja Nei Ja Ja
Aker Kværner Holding AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Nammo AS Ja Ja Ja Ja

Argentum Fondsinvesteringer AS Ja Ikke relevant Ja Ja
Eksportfinans ASA Ja Ikke relevant Ja Ikke relevant
Electronic Chart Centre AS Ja Ja Nei Ja
GIEK Kredittforsikring AS Ja Nei Ja Nei
Investinor AS Ja Ja Ja Ja
Kommunalbanken AS Ja Ja Ja Ja
Mantena AS Ja Ja Ja Ja
Nysnø Klimainvesteringer AS Ja Ikke relevant Ja Ja
Posten Norge AS Ja Ja Ja Ja
Statkraft SF Ja Ja Ja Ja
Vygruppen AS Ja Ja Ja Ja
Selskaper i kategori 4
Andøya Space Center AS Nei Ja Nei Ja
Avinor AS Ja Ja Ja Ja
Bane NOR SF Ja Nei Ja Ja
Bjørnøen AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Carte Blanche AS Nei Nei Nei Nei
AS Den Nationale Scene Nei Ja Nei Ja
Den Norske Opera & Ballett AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Eksportkreditt Norge AS Ja Ja Ja Ja
Enova SF Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ja
Entur AS Ja Nei Ja Nei
Gassco AS Ja Ja Ja Ja
Gassnova SF Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Graminor AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Innovasjon Norge Ja Ja Ja Ja
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Kings Bay AS Ja Ja Ja Ikke relevant
Nationaltheatret AS Nei Nei Nei Ja
Nofima AS Ja Ja Nei Ja
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Norfund Ja Ja Ja Nei
Norges sjømatråd AS Ja Ja Ja Ja
Norsk Helsenett SF Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Norsk rikskringkasting AS Ja Nei Nei Nei
Norsk Tipping AS Ja Ja Ja Nei
Norske tog AS Ja Ja Ja Ja
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS Ja Ja Nei Ikke relevant
Nye Veier AS Ja Nei Ja Nei
Petoro AS Ja Ja Ja Ja
Rogaland Teater AS Ja Ja Nei Nei
Simula Research Laboratory AS Ja Ja Ikke relevant Nei
Siva – Selskapet for Industrivekst SF Ja Nei Nei Ja
Space Norway AS Nei Nei Nei Nei
Statnett SF Ja Ja Ja Ja
Statskog SF Ja Nei Ja Nei
Staur gård AS Nei Nei Nei Nei
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Ja Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Talent Norge AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Trøndelag Teater AS Ja Ja Ja Ja
Universitetssenteret på Svalbard AS Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
AS Vinmonopolet Ja Ja Ja Ja
Regionale helseforetak
Helse Midt-Norge RHF Ja Ikke relevant Ja Ikke relevant
Helse Nord RHF Ja Ikke relevant Ja Ikke relevant
Helse Sør-Øst RHF Ja Ikke relevant Ja Ikke relevant
Helse Vest RHF Ja Ikke relevant Ja Ikke relevant

Selskapenes tilbakemelding på noen av statens forventninger  
knyttet til arbeidet med  samfunnsansvar1 

1  Spørsmålenes relevans og tolkningen av dem, kan være ulik fra selskap til selskap.  
Det gjøres bl.a. oppmerksom på at selskaper som har svart «nei» eller «ikke relevant»  
f.eks. kan ha andre tilsvarende rapportering eller retningslinjer som de følger. 

2  Jf. UNGP eller OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.
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ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE

Aas Christina Andøya Space Center AS Oslo

Aase Linda 
Litlekalsøy Enova SF Hordaland

Aasen Jens Petter NSD AS Vestfold

Aasnæs Hans Investinor AS, Statskog SF Oslo

Abeler Marianne Norske tog AS Troms

Adriaensen Maja H. Siva – Selskapet for 
industrivekst SF Akershus

Agerup Karl-Christian DNB ASA Oslo

Agerup Wenche Equinor ASA Oslo

Agustsdottir Helga NIOM AS Utland

Alfsen Harald Den Nationale Scene Hordaland

Allern Elin NSD AS Oslo

Almlid Torbjørn Staur gård AS Hedmark

Andenæs Arvid Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

Andersen Tove Posten Norge AS Oslo

Anker-Nilssen Kirsti Kimen Såvarelaboratoriet AS Akershus

Anmdal Solvor Ingjerd Trøndelag Teater AS Trøndelag

Aqraou Jacob Telenor ASA Utland

Arntsen Ingelise Eksportkreditt Norge AS, 
Nammo AS, Statkraft SF Hordaland

Asmyhr Hans F. K. Graminor AS Akershus

Aune Dina E. Enova SF, Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani AS Trøndelag

Bakken Hilde Yara International ASA Akershus

Bakkevig Martha K. Kongsberg Gruppen ASA Rogaland

Baksaas Jon Fredrik Statnett SF Oslo

Barkvoll Pål NIOM AS Oslo

Basili Irene W. Kongsberg Gruppen ASA Hordaland

Berdal Mimi K. Gassco AS Oslo

Berg Petter Andreas AIM Norway SF Oslo

Berg Christian Argentum 
Fondsinvesteringer AS Akershus

Berg Bjørn Eksportfinans ASA Oslo

Berge Håkon Den Norske Opera  
& Ballett AS Oslo

Berge Gunnar Helse Vest RHF Rogaland

Berger Trond Yara International ASA Oslo

Berggreen Ellen NIOM AS Hordaland

Bergkastet Geir Norsk rikskringkasting AS Hedmark

Bergrabb Gro Den Norske Opera  
& Ballett AS Nordland

Bernander John Gordon Talent Norge AS Vest-Agder

Birkeland Asbjørn Space Norway AS Vestfold

Bjerkan Leif Trøndelag Teater AS Møre og Romsdal

Bjerknes Robert UNIS AS Hordaland

Bjordal Kjell Entra ASA Møre og Romsdal

Bjordal Brian Petoro AS Rogaland

Bjørn Kristin Den Nationale Scene Troms

ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE

Blixt Mariana N. NIOM AS Utland

Borge Christel Baneservice AS Oslo

Borgerud Ingeborg M. Ambita AS Akershus

Bovim Gunnar Innovasjon Norge Trøndelag

Breiby Anne GIEK Kredittforsikring AS Møre og Romsdal

Breivega Ane Rongen Bane NOR SF Vestfold

Brekke Cathrine Gassnova SF Akershus

Broberg Kari Mantena AS Oppland

Bye Torstein Arne NSD AS Oslo

Carlsen Sigurd Eksportfinans ASA Oslo

Clemet Kristin Norfund Oslo

Dahle Johan Fredrik GIEK Kredittforsikring AS Rogaland

Dahlstrøm Audhild Talent Norge AS Nordland

Dale Wenche M. Graminor AS Vestfold

Dalen Dag Morten Nye Veier AS Akershus

Danielsen Terje R. Trøndelag Teater AS Trøndelag

Davis Sally Telenor ASA Utland

Devold Kristin M.K. Aker Kværner Holding AS Oslo

Disch Eli Cathrine Ambita AS Oslo

Drinkwater Anne Equinor ASA Utland

Driveklepp Jannicke 
Westlie Mesta AS Møre og Romsdal

Drønen Hilde Statkraft SF Hordaland

Dåvøy Laila Carte Blanche AS Hordaland

Egidius Nanna Kommunalbanken AS Oppland

Eidesvik Toril Eksportfinans ASA Hordaland

Eira Ole Johan Statskog SF Troms

Ekenstierna Bengt Statkraft SF Utland

Ellingsen Grete Andøya Space Center AS Nordland

Ellingsen Trond GIEK Kredittforsikring AS Akershus

Eriksen Øyvind Aker Kværner Holding AS Oslo

Eriksen Tom Børje Helse Nord RHF Finnmark

Espedal Harald Den Norske Opera  
& Ballett AS Rogaland

Falck Thomas Eksportfinans ASA,  
Investinor AS Oslo

Fiksdahl Liv Posten Norge AS Oslo

Five Thor Egil Investinor AS Trøndelag

Fjeld Jostein Graminor AS, Kimen 
Såvarelaboratoriet AS Hedmark

Fjeldstad Trude J. H. Petoro AS Oslo

Fjell Olav Nofima AS Akershus 

Fladmark Helene Falch Innovasjon Norge Aust-Agder

Flatheim Hege Space Norway AS Rogaland

Flåthen Knut Ole Electronic Chart Centre AS Oslo

Forså Tom Erik Helse Nord RHF Troms

Fossli Grethe AIM Norway SF Oslo

Fougner Else B. Aker Kværner Holding AS, 
Eksportkreditt Norge AS Oslo

Oversikt pr. 31. mars 2019. Sortert alfabetisk på etternavn. 
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Franklin Roy Equinor ASA Utland

Fredriksen Veslemøy T. Norsk rikskringkasting AS Hordaland

Frisak Nina Space Norway AS, UNIS AS Akershus

Frøstrup Anne C. Helse Sør-Øst RHF Buskerud

Giske Eli M. Nye Veier AS Akershus

Gjedrem Svein Ingvar Helse Sør-Øst RHF Akershus

Gjertsen Trygve Flytoget AS Oslo

Gjessing Sverre Kristian Entur AS Hordaland

Gjesteland Egil Statnett SF Buskerud

Godal Bjørn T. Equinor ASA Oslo

Golimo Sveinung 
Andreas Talent Norge AS Akershus

Gotaas Sverre Simula Research  
Laboratory AS Vestfold

Gregersen Øyvind W. UNIS AS Trøndelag

Grimeland Kjell Martin Argentum 
Fondsinvesteringer AS Akershus

Gulbrandsen Erik NIOM AS Akershus

Gundersen Gunnar Staur gård AS Hedmark

Gustafsson Bjørn Helse Midt-Norge RHF Trøndelag

Hald Morten UNIS AS Troms

Halleraker Svein Carte Blanche AS Hordaland

Hansen Svein Ivar AIM Norway SF Østfold

Hansen Ole F. Baneservice AS Vest-Agder

Hansen David Norsk Tipping AS Vestfold

Hansen Maria Moræus Yara International ASA Rogaland

Hasaas Olav Enova SF Akershus

Hasaas Øyvind Mantena AS Akershus

Hatlen Siri B. Bane NOR SF, Eksportkreditt 
Norge AS, Entra ASA Akershus

Haug Trude M. NIOM AS Oslo

Hauge Kristian 
Dahlberg Helse Midt-Norge RHF Trøndelag

Haugen Baard Bane NOR SF Oslo

Havnelid Åsne Vygruppen AS Akershus

Heggernes Pinar Simula Research  
Laboratory AS Hordaland

Heiberg Nina Graminor AS Sogn og Fjordane

Helliesen Ida Aker Kværner Holding AS Oslo

Helno Sverre AS Vinmonopolet Oslo

Henden Olin J. Helse Vest RHF Sogn og Fjordane

Henriksen Morten Kongsberg Gruppen ASA Aust-Agder

Herlofsen Rebecca 
Glasser Equinor ASA Oslo

Hilland Jannicke Nysnø Klimainvesteringer AS Hordaland

Hille Sigurd K. Helse Vest RHF Hordaland

Hindar Jon Argentum 
Fondsinvesteringer AS Oslo

Hiorth Marianne NIOM AS Oslo

Holm Tore Enova SF Akershus

Holmen Marianne Gassnova SF Oslo

ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE

Holte Øyvind Eksportkreditt Norge AS Hordaland

Homble Synne Statnett SF Oslo

Hope Ole Carte Blanche AS,  
Den Nationale Scene Hordaland

Hovland Ingrid Dahl Entra ASA Vest-Agder

Hustad Johan E. Gassco AS Trøndelag

Højgaard Henrik Posten Norge AS Utland

Håndlykken Einar Enova SF Telemark

Ibsen Mai-Lill GIEK Kredittforsikring AS Oslo

Indrebø Sonja Chirico Entur AS Rogaland

Ingerø Gyrid S. Flytoget AS Oslo

Instanes Tor Bjørnøen AS, Kings Bay AS Hordaland

Isaksen Geir Yara International ASA Akershus

Ishaq Bushra Helse Sør-Øst RHF Oslo

Jaakonsalo Ville Nammo AS Utland

Jarlsby Nicolai Electronic Chart Centre AS Vest-Agder

Jebsen Finn Norfund, Norsk Hydro ASA Oslo

Jensen Leif Harald Entur AS Rogaland

Jenssen Svenn Are Andøya Space Center AS, 
Helse Nord RHF Nordland

Johnsen Sigbjørn Innovasjon Norge Hedmark

Johnsen Marianne Norges sjømatråd AS Akershus

Johnson Ida E. Kommunalbanken AS Oslo

Justad Annette M. Norske tog AS, Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani AS Oslo

Jørgensen Kari Helse Nord RHF Finnmark

Kalvig Siri UNIS AS Rogaland

Kamsvåg Mette Siva – Selskapet for 
industrivekst SF Møre og Romsdal

Kanck Bjørn Andøya Space Center AS Troms

Karlsen Rita Norges sjømatråd AS Troms

Kartum Marianne Mantena AS Trøndelag

Kilaas Liselott Norsk Hydro ASA Oslo

Kildahl Jørgen Telenor ASA Utland

Kinserdal Finn Posten Norge AS Hordaland

Knudsen Cecilie Broch Talent Norge AS Oslo

Korssjøen Jan E. AIM Norway SF Buskerud

Kreutzer Idar Posten Norge AS Oslo

Kristiansen Merete 
Nygaard Innovasjon Norge Troms

Kristiansen Eirik G. Enova SF Hordaland

Kristiansen Kjell Olav Gassnova SF Akershus

Kristoffersen Eva M. Norges sjømatråd AS Nordland

Langeggen Ellen Bjørnøen AS, Kings Bay AS Oslo

Langeland Henrik 
Helliesen Nationaltheatret AS Oslo

Larsen Christine L. GIEK Kredittforsikring AS Akershus

Larsen Kåre Oskar Kimen Såvarelaboratoriet AS Akershus

Larsen Renate Helse Nord RHF Troms

Lewis Jonathan Equinor ASA Utland
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Lie Nina S. Gassco AS Rogaland

Lillestøl Bente Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Oslo

Limi Vibeke Helse Sør-Øst RHF Akershus

Lindberg Tone AIM Norway SF Buskerud

Lofthus Cathrine Marie Norsk Helsenett SF Oslo

Lont Auke Bane NOR SF Oslo

Lossius Harald Graminor AS Oslo

Lunde Jørand Ø. Innovasjon Norge Oppland

Lunde Kjartan 
Alexander Rogaland Teater AS Rogaland

Lunde Einar Helse Sør-Øst RHF Vest-Agder

Lundin Mikael Statkraft SF Utland

Lundqvist Mats Simula Research  
Laboratory AS Utland

Lydersen Asta Busingye Nationaltheatret AS Oslo

Løhaugen Solveig AS Vinmonopolet Vest-Agder

Løkling Jan Innovasjon Norge Telemark

Madsen Vibeke 
Hammer Norfund Oslo

Magnus Birger Norsk rikskringkasting AS Akershus

Marum Finn I. Eksportkreditt Norge AS Oslo

Mejdell Dag Norsk Hydro ASA,  
Vygruppen AS Oslo

Melbø Olaf Trygve Bane NOR SF Oppland

Mellbye Peter Statkraft SF Oslo

Meyer Anne Lise Norsk Tipping AS Oslo

Midtgaard Rune Olav Kommunalbanken AS Oslo

Mikalsen Andreas Norges sjømatråd AS Hordaland

Misund Kristin Innovasjon Norge Østfold

Moe Kari Skeidsvoll Norsk Tipping AS Trøndelag

Moengen Trond Gassnova SF Akershus

Mohn Klaus Nysnø Klimainvesteringer AS Rogaland

Monseth Per Olav Norsk Tipping AS Trøndelag

Murud Egil Bjørnøen AS, Kings Bay AS Nordland

Myhre Ingvild Simula Research  
Laboratory AS Oslo

Myhre Annik Simula Research  
Laboratory AS Oslo

Myhre Ingvild Ragna Space Norway AS Oslo

Nag Toril Ambita AS, Bane NOR SF Rogaland

Narvesen Sverre Siva – Selskapet for 
industrivekst SF Oppland

Neteland Dagfinn Baneservice AS Hordaland

Niinikoski Pasi Nammo AS Utland

Nikolaisen Harald V. Baneservice AS, Nye Veier AS Oslo

Nilsen Birger Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Akershus

Nilsen Geir Helse Sør-Øst RHF Oppland

Nilssen Herlof Avinor AS,  
Norsk Helsenett SF Rogaland

Nilsson Per-Harald Carte Blanche AS Rogaland

Njærheim Anne Beth Carte Blanche AS Hordaland

Nordblad Anne NIOM AS Utland

Nordskogen Hilde Mesta AS Akershus

Norman Victor Den Nationale Scene Hordaland

Nygren Eva Nye Veier AS Utland

Nyheim John Mesta AS Akershus

Obermann Rene Telenor ASA Utland

ETTERNAVN FORNAVN SELSKAP BOSTEDSFYLKE

Ofstad Elizabeth B. Enova SF Oslo

Olafsson Kjartan Norsk Helsenett SF Sogn og Fjordane

Olesen Annette Graminor AS Utland

Olofsson Gunnar Statskog SF Utland

Olsen Arild UNIS AS Nordland

Olsen Per Arne AS Vinmonopolet Vestfold

Opedal Dag J. Nammo AS Oslo

Opedal Espen Norske tog AS Hordaland

Orgland Karin Bing Entur AS Oslo

Pedersen Ann Baneservice AS Svalbard

Pedersen Lars Jacob 
Tynes AS Vinmonopolet Hordaland

Petersen Jan Den Norske Opera  
& Ballett AS Oslo

Pettersen Tove Elisabeth Statnett SF Oslo

Pran Adele N. Mesta AS Oslo

Rahka-Knutsen Beate Helse Nord RHF Nordland

Reinemo Rikke 
Tobiasson

Argentum 
Fondsinvesteringer AS Oslo

Reinhardsen Jon Erik Equinor ASA, Telenor ASA Oslo

Reistad Eli Statskog SF Buskerud

Reiten Eivind K. Kongsberg Gruppen ASA Oslo

Reiten Kåre Rogaland Teater AS Rogaland

Repstad Jon A. Kimen Såvarelaboratoriet AS Akershus

Reseland Janne Elin NIOM AS Oslo

Ressem Toril 
Bariusdotter Norsk Helsenett SF Oslo

Ribe Marianne Ø. Flytoget AS Oslo

Riise Sandra Andøya Space Center AS Oslo

Rimmereid Tore O. DNB ASA Oslo

Ringdal Amund D. Norges sjømatråd AS Buskerud

Ringen Asting Katharina Nysnø Klimainvesteringer AS Akershus

Roverud Rolf Flytoget AS Rogaland

Rugland Brit Kommunalbanken AS, 
Norfund Rogaland

Rummelhoff Irene Norsk Hydro ASA Rogaland

Ruud Morten Gassnova SF Oslo

Røkke Kjell Inge Aker Kværner Holding AS Akershus

Røren Marianne B. Eksportfinans ASA Oslo

Røynesdal Ingrid Talent Norge AS Oslo

Salbuvik Widar Bjørnøen AS, Entra ASA, 
Kings Bay AS Østfold

Salbuvik Widar Nysnø Klimainvesteringer AS Østfold

Salvanes Kjell Gunnar NSD AS Hordaland

Sandal Hugo Petoro AS Akershus

Sandsmark Maria Statnett SF Møre og Romsdal

Sandvik Tore O. Trøndelag Teater AS Trøndelag

Sbertoli Per Kristian Norfund Oslo

Schjerven Dag Nammo AS Oslo

Schlafer Sebastian NIOM AS Utland

Schulz Thomas Norsk Hydro ASA Utland

Schøyen Per A. Petoro AS Rogaland

Seip Ellen AS Vinmonopolet Oslo

Sellæg Gunnar Robert Ambita AS Oslo

Selmer-Olsen Eirik Nofima AS Akershus 

Selvaag Olav H. Nationaltheatret AS Akershus
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Semlitsch Jaan Ivar DNB ASA Akershus

Semmingsen Semming Vygruppen AS Troms

Seres Silvija 
Norsk rikskringkasting AS, 
Simula Research  
Laboratory AS

Akershus

Silseth Linda B. Avinor AS, Norsk Tipping AS Akershus

Sjursen Egil Herman Nysnø Klimainvesteringer AS Hordaland

Sjøblom Tove Stuhr Norfund Vestfold

Sjøseth Arnfinn Kimen Såvarelaboratoriet AS Akershus

Skancke Martin Kommunalbanken AS, 
Norfund Oslo

Skatteboe Rolf Andøya Space Center AS Akershus

Skillingstad Beate Helse Midt-Norge RHF Trøndelag

Skjærpe Tor Rasmus Gassco AS Rogaland

Skjærstad Mari Nye Veier AS Hedmark

Skogseth Jan S. Gassco AS Rogaland

Skrøvset Eli Avinor AS Akershus

Sletbakk Laura Helene Andøya Space Center AS Buskerud

Slungård Anne Kathrine Investinor AS Trøndelag

Smith Merete Nationaltheatret AS Oslo

Solberg Ronny Mantena AS Utland

Sormunen Sirpa-Helena Nammo AS Utland

Stabbetorp Bjørn Graminor AS Akershus

Staff Katarina Entra ASA Utland

Steen jr. Petter Kommunalbanken AS Rogaland

Steinsvåg Tone B. Helse Vest RHF Hordaland

Stene Øyvind Space Norway AS Akershus

Stensen Trine AS Vinmonopolet Akershus

Stenseth Turid Trøndelag Teater AS Trøndelag

Stensland Eva NSD AS Troms

Stette Liv Helse Midt-Norge RHF Møre og Romsdal

Stokke Geir Inge Vygruppen AS Buskerud

Storelvmo Edel Nofima AS Nordland

Strand Ola H. Avinor AS Trøndelag

Strand Solveig Norges sjømatråd AS Møre og Romsdal

Strøm Inger Lise Helse Nord RHF Nordland

Strøm-Erichsen Anne-Grete Carte Blanche AS,  
Kongsberg Gruppen ASA Oslo

Strømsvåg Einar Helse Vest RHF, Statnett SF Rogaland

Støre Hege Electronic Chart Centre AS Oslo

Sund Tina S. 
Argentum 
Fondsinvesteringer AS, 
Electronic Chart Centre, 
Helse Midt-Norge RHF

Trøndelag

Sund Lillian 
Mathisen

Siva – Selskapet for 
industrivekst SF Troms

Sundland Siren Den Nationale Scene,  
Talent Norge AS Hordaland
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Svarva Olaug DNB ASA, Investinor AS Oslo

Svendsen Berit DNB ASA Oslo

Sverdrup Aslak Flytoget AS Hordaland

Sætershagen Randi B. Norsk rikskringkasting AS Hedmark

Sætersmoen Eli Staur gård AS Hedmark

Søraa Sverre Norges sjømatråd AS Sogn og Fjordane

Sørby Morten 
Karlsen Mesta AS Utland

Søreide Ingolf Simula Research  
Laboratory AS Akershus

Takvam Martha Kommunalbanken AS Akershus

Tanum Anne Carine
Avinor AS, Den Norske  
Opera & Ballett AS,  
Posten Norge AS

Oslo

Teigland Wenche Vygruppen AS Hordaland

Thore Susanne 
Munch

Argentum 
Fondsinvesteringer AS Oslo

Thorsheim Andreas Egge Norsk Tipping AS Oslo

Thuestad John G. Yara International ASA Rogaland

Thunem Aage Jostein Norsk Helsenett SF Møre og Romsdal

Trovik Katrine Helse Vest RHF Rogaland

Tverfjeld Elin B. Bjørnøen AS, Kings Bay AS Finnmark

Tørklep Christine Statskog SF Akershus

Undeli Johnny Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS Oppland

Valland Aina Nofima AS Trøndelag

Valle Paul S. Helse Midt-Norge RHF Møre og Romsdal

van der Veer Jeroen Equinor ASA Utland

Viksaas Grete Telenor ASA Oslo

Vinje Kristin UNIS AS Oslo

Vågeng Sigrun E. Helse Sør-Øst RHF Oslo

Walderhaug Morten Rogaland Teater AS Oslo

Wasteson Yngvild Simula Research  
Laboratory AS Akershus

Westby Einar GIEK Kredittforsikring AS Oslo

Widvey Thorhild Statkraft SF Oslo

Wiinholt Marianne Norsk Hydro ASA Utland

Winje Tone Nationaltheatret AS Troms

Wærness Eirik Innovasjon Norge Rogaland

Wærsted Gunn Petoro AS, Telenor ASA Oslo

Øiulfstad Bjørn Olav 
Ragnar Talent Norge AS Oslo

Østbø Bjørn T. Siva – Selskapet for 
industrivekst SF Hordaland

Østensjø Inger Norsk Helsenett SF, Rogaland 
Teater AS Rogaland

Øygard Ann Nofima AS Sogn og Fjordane

Øynes Anders Roger Ambita AS Vest-Agder

  



       

Statens direkte eierskap forvaltes av flere departementer.  
Kontaktinformasjonen til disse er gitt nedenfor.

Finansdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Avdeling for formuesforvaltning
(Folketrygdfondet)

Forsvarsdepartementet
Telefon: 23 09 80 00

Avdeling for økonomi, styring og investeringer
(Aerospace Industrial Maintenance Norway AS)

Helse- og omsorgsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Eieravdelingen
(Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF,  
Helse Vest RHF og Norsk Helsenett SF)

Folkehelseavdelingen
(AS Vinmonopolet)

Kommunehelsetjenesteavdelingen
(Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS)

Klima- og miljødepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Hav- og forurensningsavdelingen
(Bjørnøen AS, Kings Bay AS)

Klimaavdelingen
(Enova SF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Kommunalavdelingen
(Kommunalbanken AS)

Kulturdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Avdeling for medier og kunst
(Carte Blanche AS, AS Den Nationale Scene, Den Norske Opera 
& Ballett AS, Filmparken AS, Nationaltheatret AS, Norsk riks-
kringkasting AS, Norsk Tipping AS, Rogaland Teater AS, Rosen-
krantzgate 10 AS, Talent Norge AS, Trøndelag Teater AS)

Kunnskapsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Eierskapskapsavdelingen
(NSD – Norsk senter for forskningsdata AS,  
Simula Research Laboratory AS,   
Universitetssenteret på Svalbard AS)

Landbruks- og matdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Forsknings- og innovasjonsavdelingen
(Staur gård AS)

Avdeling for matpolitikk
(Kimen Såvarelaboratoriet AS)

Avdeling for skog- og ressurspolitikk
(Graminor AS, Statskog SF)

Nærings- og fiskeridepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Eierskapsavdelingen
(Aker Kværner Holding AS, Ambita AS, Argentum Fonds- 
investeringer AS, Baneservice AS, DNB ASA, Eksportfinans ASA, 
Electronic Chart Centre AS, Entra ASA, Flytoget AS, GIEK Kreditt-
forsikring AS, Investinor AS, Kongsberg Gruppen ASA, Mesta AS, 
Nammo AS, Norsk Hydro ASA, Nysnø Klimainvesteringer AS, 
Posten Norge AS, Statkraft SF, Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS, Telenor ASA, Yara International ASA)

Forsknings- og innovasjonsavdelingen
(Andøya Space Center AS, Innovasjon Norge, Nofima AS,  
Siva – Selskapet for Industrivekst SF, Space Norway AS)

Handelspolitisk avdeling
(Eksportkreditt Norge AS, Norges sjømatråd AS)

Olje- og energidepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Avdeling for klima, industri og teknologi
(Gassnova SF)

Energi- og vannressursavdelingen
(Statnett SF)

Olje- og gassavdelingen
(Gassco AS)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen
(Equinor ASA, Petoro AS)

Samferdselsdepartementet
Telefon: 22 24 90 90

Kollektivtransport- og baneavdelingen
(Bane NOR SF, Entur AS, Mantena AS, Norske tog AS,  
Vygruppen AS)

Luft-, post- og teleavdelingen
(Avinor AS)

Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen
(Nye Veier AS)

Utenriksdepartementet
Telefon: 23 95 00 00

Avdeling for økonomi og utvikling
(Norfund)

Kontaktinformasjon
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Særskilte forhold
•  Da ta grunn laget er inn hen tet fra sel ska pe ne, in klu siv års - 

rap por ter/års regn ska per for 2018.
•  In for ma sjo nen er opp da tert pr. 31. de sem ber 2018, unn tatt 

in for ma sjo nen om sam men set ting av sty re ne, som er 
opp da tert pr. 31. mars 2019.

•  Nøk kel tal le ne er i ut gangs punk tet be reg net på sam me måte  
for alle sel ska pe ne, jf. de fi ni sjo ne ne ne den for. Dis se kan 
der for av vi ke fra tall sel ska pe ne opp gir i sine rap por ter.

•  For fle re sel ska per var ikke ge ne ral for sam ling/fo re taks mø te 
av holdt da Sta tens eier be ret ning ble pub li sert. Opp git te tall 
for dis se sel ska pe ne er god kjent av re vi sor, men ut byt te ne 
kan bli end ret på ge ne ral for sam ling/fo re taks mø te.

•  Tid li ge re års data kan bli kor ri gert i års rap por ter mv. Sta tens 
eier be ret ning tar ut gangs punkt i den ny es te in for ma sjo nen. 
Det te in ne bæ rer at his to ris ke data ikke nød ven dig vis sam sva-
rer med det som er opp gitt i Sta tens eier be ret ning tid li ge re år.

•  For an tall an sat te kan be reg nings må ten va ri e re, mel lom an tall 
an sat te ved års slutt, an tall års verk og gjen nom snitt av året.

•  Års re sul tat et ter skatt og mi no ri tets in ter es ser for de re gio - 
na le helseforetakene (jf. side 118–121), er re sul ta tet de fi nert 
som even tu elt av vik fra Hel se- og om sorgs de par te men tets 
re sul tat krav.

•  Næ rings- og fis ke ri de par te men tet tar for be hold om even- 
 tu el le feil i da ta grunn laget og be reg nin ge ne. For nær me re 
in for ma sjon om sel ska pe ne vi ser Næ rings- og fis ke ri de par te-
men tet til sel ska pe nes års rap por ter.

Definisjoner
Definisjoner av begreper i Statens eierberetning kan avvike  
fra selskapenes egne definisjoner.
•  Avkastning: Kursutvikling inklusiv reinvestert utbytte (kilde: 

FactSet). Ved beregning av gjennomsnittlig årlig avkastning 
siste fem år benyttes geometrisk gjennomsnitt.

•  Brutto driftsmargin (EBITDA-margin): Brutto driftsresultat 
(EBITDA) dividert med driftsinntekter.

•  Brutto driftsresultat (EBITDA): Driftsresultat (EBIT) før  
av- og nedskrivninger.

•  Direkteavkastning: Utbetalt utbytte pr. aksje i 2018 som pst.  
av aksjekurs ved utgangen av 2018 (kilde: FactSet).

Særskilte forhold og definisjoner
•  Driftsmargin (EBIT-margin): Driftsresultat (EBIT) dividert 

med driftsinntekter.
•  Driftsresultat (EBIT): Driftsinntekter fratrukket 

driftskostnader og av- og nedskrivninger.
•  Egenkapitalandel: Egenkapital i pst. av totalkapital.
•  Egenkapitalrentabilitet: Årsresultat etter minoritets- 

interesser og skatt delt på majoritetens andel av gjennom- 
snittlig bokført egenkapital. Ved beregning av gjennomsnittlig 
egenkapitalrentabilitet siste fem år benyttes aritmetisk 
gjennomsnitt.

•  Kontantstrøm: Operasjonelle aktiviteter under kontant- 
strøm i selskapsomtalen.

•  Kostnadsgrad: Driftskostnader dividert med sum av netto 
rente- og kredittprovisjonsinntekter og andre driftsinntekter.

•  Rentabilitet sysselsatt kapital: Summen av driftsresultat 
(EBIT), finansinntekter og resultatandel i tilknyttede selskaper, 
dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital de siste to årene.

•  Styregodtgjørelse: Godtgjørelse til styreleder, nestleder  
og styremedlemmer som vedtatt på generalforsamling/
bedriftsforsamling i 2018, hvis ikke annet er oppgitt. Samlet 
styregodtgjørelse er utbetalt ordinær godtgjørelse og 
godtgjørelse for komitéarbeid i styret.

•  Sysselsatt kapital: Summen av egenkapital og rente- 
bærende gjeld.

•  Utbytteandel: Avsatt utbytte som andel av årets resultat for 
konsernet. Gjennomsnittlig utbytteandel er beregnet som 
summen av utbytte dividert med summen av konsernresultat 
etter skatt og minoritetsinteresser for de siste fem årene.

•  Vektet avkastning: Verdijustert avkastning inklusiv 
reinvestert utbytte for de åtte børsnoterte selskapene staten 
har direkte eierandel i (kilde: FactSet).

•  Vektet egenkapitalrentabilitet: Egenkapitalrentabilitet 
vektet etter statens andel av den bokførte egenkapitalen 
fratrukket minoritetsinteresser ved utgangen av 2018.

•  Verdi av statens eierandel: For børsnoterte selskaper er 
verdiene basert på børskurser  ved utgangen av 2018 og  
antall aksjer eid av staten på samme tidspunkt (kilde: FactSet). 
For unoterte selskaper der staten har forretningsmessige  
mål med eierskapet benyttes bokført egenkapital fratrukket 
minoritetsinteresser ved utgangen av 2018. For selskaper der 
staten har sektorpolitiske mål med eierskapet gis ikke noe 
anslag på verdi.
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