
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/777 Øyvin S Grongstad Kirkenes, 06.10.2016 
 
Saksnummer 93/2016 
 
Saksansvarlig:  Øyvin S Grongstad, Drifts- og eiendomssjef  
Møtedato:  26. oktober 2016 

Opprettelse av Kirkenes storkjøkken AS 
 
Ingress: Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset HF skal sammen opprette 
Kirkenes storkjøkken AS, som skal levere mat til både kommunen og foretaket. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner følgende grunnlagsdokumenter for 

Kirkenes Storkjøkken AS (KSAS): 
• Aksjonæravtale KSAS 
• Forretningsplandokument KSAS 
• Stiftelsesdokument KSAS 
• Vedtekter KSAS 

2. Styret i Finnmarkssykehuset AS ber administrerende direktør iverksette 
opprettelsen av Kirkenes Storkjøkken AS, i samarbeid med Sør-Varanger kommune. 

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Aksjonæravtale Kirkenes Storkjøkken AS 
3. Forretningsplandokument Kirkenes Storkjøkken AS 
4. Vedtekter Kirkenes Storkjøkken AS 
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Opprettelse av Kirkenes Storkjøkken AS   
  
Saksbehandler:  Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad  
Møtedato: 26.10.2016 

1. Formål/Sammendrag 
Styret i Finnmarkssykehuset HF ba i sak 48/2016 om å få forelagt forslag til vedtekter 
og aksjonæravtale for Kirkenes Storkjøkken AS før etablering av selskapet. Disse er nå 
utarbeidet og legges nå fram for styret til godkjenning. 

2. Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet i sak 48/2016 opprettelse av Kirkenes 
Storkjøkken AS. Vedtaket i denne saken ble: 
 

 

3. Saksvurdering/analyse 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok punkt 3 i sak 48/2016, at forslag til vedtekter og 
aksjonæravtale skulle utarbeidet og behandles i styret, før selskapet opprettes. En bredt 
sammensatt arbeidsgruppe ledet av innleid daglig leder, har utarbeidet disse 
dokumentene. Gruppen har bestått av tillitsvalgte, verneombud, i tillegg til ledere og 
ansatte både fra kommunen og foretaket. Dokumentene er nå ferdigstilt og legges derfor 
fram for styret iht. vedtaket som ble gjort i mai. Disse dokumentene må også behandles 
av Sør-Varanger kommune før stiftelsen av selskapet kan gjennomføres. 
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4. Risikovurdering 
Risiko for opprettelse av aksjeselskap vurderes til lav og det samme gjeldet tildeling i 
egenregi, som beskrevet i utredningen fra Steenstrup Stordrange som ble lagt fram for 
styret i forrige behandling. Det anses også at de ansattes rettigheter ivaretas godt og det 
er liten risiko forbundet også med det. 

5. Medbestemmelse 
Tillitsvalgte har vært medlemmer i arbeidsgruppen som har utarbeidet forslagene til 
dokumenter. Denne saken er også drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten 
17.10.2016. 

6. Direktørens vurdering 
I henhold til styrevedtak er det utarbeidet aksjonæravtale, forretningsplan og vedtekter 
som vil være et godt grunnlag for å iverksette videre prosess med opprettelse av 
Kirkenes Storkjøkken AS. På bakgrunn av det arbeid som er utført på dette felt ligger det 
godt til rette for opprettelse av selskapet, god drift av selskapet og godt samarbeid med 
Sør-Varanger kommune. 

Vedlegg 
1. Aksjonæravtale Kirkenes Storkjøkken AS 
2. Forretningsplandokument Kirkenes Storkjøkken AS 
3. Vedtekter Kirkenes Storkjøkken AS 
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AKSJONÆRAVTALE KIRKENES STORKJØKKEN AS 
(vedtatt på stiftelsesmøte og generalforsamling 31.10.2016) 
 

§ 1 

Selskapets navn er Kirkenes Storkjøkken as 

§2 

Selskapets forretningsadresse er Finnmarksykehuset HT, Kirkenes Storkjøkken as, 9900 

Kirkenes 

§3 

Selskapets formål er å produsere god ernæringsmessig mat for aksjeeiernes 

forpleiningsbehov, etter nærmere avtale inngått mellom disse. Selskapet skal ikke, i særlig 

grad (maks 15 % av totalproduksjon), inngå avtale med andre uten enstemmig samtykke fra 

generalforsamlingen. Salg av matproduksjonen til eierne skal foregå til selvkost. Da selskapet 

ikke har krav på seg til overskudd, skal det heller ikke utbetales utbytte til eierne. 

§4 

Det skal ikke betales utbytte til eierne, da det er ei målsetting at selskapets produksjon av 

mat skal «selges» videre til eierne til selvkost. 

§5 

På stiftelsestidspunktet er Sør-Varanger kommune sitt behov stipulert til 110 kostdøgn (1 

kostdøgn er fro/lunsj/middag/kvelds) fordelt på brukere på Wesselborgen, Prestøyhjemmet, 

eldresenteret,  Tangenlia, dagsentre og hjemmeboende brukere. Finnmarkssykehuset HF har 

på stiftelsestidspunktet er stipulert behov på om lag 60 kostdøgn. Totalt beregnes samla 

produksjonskapasitet på stiftelsespunktet til å være omlag 170 kostdøgn. På sikt stipuleres 

et produksjonsbehov på 240 kostdøgn (170 til SVK og 70 til sykehuset)  

§6 

Eierne er enige om at det utarbeides en priskalkyle 2 ganger pr år som viser samla 

kostdøgnpris, og at selskapet fakturerer lik pris pr kostdøgn til både SVK og 

Finnmarkssykehuset HF. Personalet på sykehuset og hjemmeboende brukere betaler selv en 

kostpris lik avtalt selvkost. Pris pr kostdøgn inneholder kostnader til råvarer, lønn produksjon 

inklusive, husleie, FDV, transport, – men ingen fortjeneste. Et kostdøgn er satt sammen ved 

middag 50 %, frokost 20 %, kvelds 20% og mellommåltid/drikke 10%. Det gjennomføres et 

forhandlingsmøte 2 gang pr år mellom selskapet og bestillerne – slik at en blir enige om 

neste 6 mnd gjeldende kalkyle. 

§7 

Selskapets leiekontrakt med byggets eier evalueres 1 gang pr år, og gjennomgås i selskapets 

styre og protokolleres som gjennomgått (nov/des hvert år). 



§ 8 

Finansiering av selskapets drift skjer ved at kunde (kommune/sykehus) bestiller sitt antall 

kostdøgn – ved at det oversendes signerte bestillingslister fra de ulike enhetene (rekvisisjon). 

Dette danner grunnlag for oppsett faktura inklusive mva som selskapet sender 1 gang pr 

mnd til kundene. Betalingsfrist er pr 30 dager.   

§ 9 

Ved oppstart av selskapets normale drift juni 2017 sender selskapet en engangs akonto-

utbetaling på 30 % av dagens avtalte årlig kostnad for begge eierne (dvs 30 % av godkjent 

stipulert oppstartsbudsjett). Dette for å sikre en likviditetstrygghet mht oppstarten (innkjøp 

av varelager/sikre lønnsutbetalinger, husleie ol). Senere faktura avregnes mot akonto-

utbetalingen, slik at når første år er utført skal saldo være balansert. 

§ 10 

Eierne er enige om gjeldende prosedyre mht fortrinnsrett emisjon, aksjesalg, godkjenning, 

pris – se vedtektenes § 6 

§11 

Styresammensetning og valg av denne – se vedtektenes § 7/8/9 

§12 

Flertallsrett/vetorett 

Se vedtektenes § 13/14 

§13 

Eierne er enige om at selskapets vedtekter går foran aksjonæravtalen ved 

uoverenstemmelser. 



 

 

   

  

  

FORRETNINGSDOKUMENT   

for  

Kirkenes Storkjøkken as  

  

  

  

  
INNHOLD :  

  

1. Bakgrunn  

2. Organisasjon, Eieform/selskapsform  

3. Forretningside og formål  

4. Markedet/kundene  

5. Produksjon, meny og logistikk  

6. Ledelse, personell og kompetanse  

7. Lokaliteter og utstyrsbehov  

8. Driftskapitalbehov  

9. Finansiering  

10. Økonomi og budsjett  

11. Oppsummering  
  

  

  
Vedlegg :  
  

• Utkast til vedtekter og aksjonæravtale for Kirkenes storkjøkken AS  

• Utkast åpningsbalanse for selskapet  

• Utkast til leiekontrakt kjøkkenlokaler mellom FIN HF (utleier) og Kirkenes Storkjøkken as.  
• Juridisk vurdering mht felles selskap 
• Juridisk tilleggs vurdering  
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Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning as, Kirkenes august 2016  
  

  

  

  

  

  

  

  

1. BAKGRUNN  
  

Sør-Varanger kommune (SVK) og Finnmarkssykehuset HF (FIN HF) startet våren 2015 opp 

prosessen med opprettelse av et felles kjøkken - Kirkenes Storkjøkken AS. Dette prosjektet 

bygger på en tidligere utredning om samme tema, men ble den gang ikke realisert pga 

arealutfordringer. Samarbeidet ble på nytt aktuelt ifm byggingen av Nye Kirkenes Sykehus 

(NKS). I 2012 ble det inngått en intensjonsavtale mellom SVK og FIN HF, med mål om 

samarbeid knyttet til et storkjøkken. Denne intensjonsavtalen la til grunn et samarbeid, som 

like parter, knyttet til arealene i NKS.  
  

Begge parter forutsetter at samarbeidet skal skape fordeler mht kvalitet på framtidig 
matomsorg samt på kostnadssiden, som en følge av stordriftsfordeler.  
  

Det er fra prosjekt NKS anbefalt at kjøkkendriften på NKS skal etableres som et selvstendig 

AS som eies 50% av begge parter.   
  

Juridisk utredning konkluderer med at hvis Sør-Varanger kommune sammen med 
Finnmarkssykehuset HF, sammen skal eie et forpleiningsselskap, er organisasjonsformen 
aksjeselskap eneste mulige organisasjonsform iht dagens lovverk (ref juridisk utredning av 
Steenstrup Stordrange). Samme juridiske utredning beskriver risiko ved en slik etablering som 
lav samt at de ansattes rettigheter ivaretas godt.  
  

Det er satt ned en samarbeidsgruppe som består av representanter fra SVK og FIN som har 

samarbeidet om å legge til rette for opprettelse Kirkenes Storkjøkken AS, samt lage rammer 

for hvordan samarbeidet skal fungere og hva partene skal samarbeid om. Det er tenkt at 

dette selskapet skal besørge matleveranse internt til avdelingene på sykehuset, til 

sykehuskantine og til SVK’s aldershjem, hjemmeboende og eldresenter.  
  

Styrende organer i SVK og FIN HF har behandlet sak om etablering av Kirkenes storkjøkken 

AS og ønsker den tilbake til endelig behandling i oktober 2016 etter prosess med utarbeiding 

av forslag til vedtekter og aksjonæravtale.  
  

Det er ei målsetting å få opprettet Kirkenes Storkjøkken AS innen 31.10 2016, og at 

selskapet skal være i normal drift fra 1. juni 2017. Opprettelse av virksomheten skal skje 

gjennom blant annet at dagens kjøkkenansatte ved sykehuset og kommunens kjøkken 

overdrages til det nye selskapet, i henhold til lover og regler rundt dette. Det skal legges til 

grunn en videreføring av ansattes avtaler og rettigheter i videre prosess. Det skal også legges 

opp til en framtidig ansatte valgt representant i selskapets styre.   
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Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning as, Kirkenes august 2016  
  

Eierne av Kirkenes Storkjøkken er enige om å dele på kostnadene mht utarbeidelse av 

nødvendige dokumenter og prosjektledelse. Oppdragsavtale vedrørende dette arbeidet er 

signert med Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning as.   

Det forutsettes at begge parter involveres i denne prosessen i den grad som er nødvendig 

for å få fram gode dokumenter til beslutning. Tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres i 

dette arbeidet. HR avdelingene hos begge parter skal også involveres.  
  

Frode Johannessen er delprosjektleder for dette prosjektet og rapporter til Prosjektleder OU 

Nye Kirkenes Andreas Ertesvåg.   
  

Delprosjektleder Frode Johannessen rapporterer i tillegg til prosjektansvarlig Nye Kirkenes 

sykehus angående selve selskapsopprettelsen.   
  

Utforming av lokaliteter inklusive nødvendig produksjonsutstyr – er særs viktig for god og 

fornuftig drift av produksjonsselskapet. I tillegg vil den prosess en starter sammen med de 

ansatte i forkant – være særs kritisk mht om en får en god start eller ikke. Det er viktig å 

fokusere på den virksomhetsoverdragelsen av dagens ansatte som skal skje i sammenheng 

med stiftelsen av dette felles produksjonsselskapet. Det er naturlig at så fort selskapet er 

juridisk stiftet (31.10.2016), så starter arbeidet med virksomhetsoverdragelsen – slik at alle 

ansatte er overført det nye selskapet fra normal drift starter 1. juni 2017  
  

Framdriftsplan :  
  

Milepæler:  
  

 30.06, 2016 Signere avtale med Kjetil Langseth  

 25.09,2016   Saksgrunnlag til kommune og foretaksstyre  

 01.10, 2016   Kvalitetssikring saksgrunnlag  

 30.10, 2016   Diverse vedtak vedtekter og aksjonæravtale  

 31.10, 2016   Registrering Brønnøysundregistrene  

 07.11, 2016   Firmaattest Kirkenes Storkjøkken  

 20.11, 2016   Frist innbetaling aksjekapital  

 20.11, 2016   Arbeid med virksomhetsoverdragelse kan starte  
  

  

2. ORGANISASJON OG EIERFORM  
  

Juridisk vurdering utført av Stenstrup Stordrange, oppsummerer i notat av mai 2015 at når 

helseforetak sammen med en kommune skal eie et slikt produksjonsselskap er aksjeselskap 

den eneste egnede og beste selskapsform. Selskapet Kirkenes Storkjøkken skal eies med 50 % 

hver av Finnmarkssykehuset og Sør-Varanger kommune. Det nye selskapet skal overta 

ansatte ved dagens kjøkkendrift hos Kirkenes Sykehus og Sør-Varanger kommune 

(virksomhetsoverdragelse).   
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Hele prosjektet Kirkenes Storkjøkken as, er basert på at både SVK og Finnmarkssykehuset HF 

har behov for nye kjøkken, og en besluttet for flere år siden å forsøke å få dette til sammen.  
  

3. FORRETNINGSIDÉ OG FORMÅL  
  

Selskapets formål er å produsere god ernæringsmessig mat som dekker det felles behov 

aksjeeierne i selskapet har. Selskapet skal ikke, i særlig grad (10 -15 % av totalproduksjon), 

inngå avtale med andre enn selskapets eiere, uten enstemmig samtykke fra 

generalforsamlingen (les vedtektene og aksjonæravtalen paragraf 3). Salg av 

matproduksjonen til eierne skal foregå til selvkost. Da selskapet ikke har krav på seg til 

overskudd, skal det heller ikke utbetales utbytte til eierne. Skal selskapet utføre andre 

oppgaver en produksjon av mat må dette diskuteres og vedtas på selskapets 

generalforsamling (se vedtekter og aksjonæravtalen paragraf 3).  
  

4. MARKEDET/KUNDENE  
  

Kundene til selskapet Kirkenes Storkjøkken as blir Sør-Varanger kommune og  

Finnmarkssykehuset HF. Indirekte blir kundene eiernes brukere og pasienter/ansatte som har 

behov for daglig matomsorg. Andre potensielle kunder som andre kommuner, statsetater ol , 

kan ikke være representert i selskapets kundemasse utover 10 -15 % av selskapets samlede 

produksjon. Skal selskapet produsere mat til andre (utover 10 -15 %) må dette skje i kraft av 

at nye «kunder» kommer inn på eiersiden i selskapet, siden de har samme behov som 

selskapets sittende eiere. Henvises her til juridisk dokument fra Stenstrup og Stordrange. 
  

5. PRODUKSJON, MENY OG LOGISTIKK  
  

Selskapet skal produsere god ernæringsriktig mat til de av SVK sine brukere som kommunen 

definerer. Ansatte ved SVK som kjøper «kantinemat»  som produseres av selskapet skal ha en 

pris som dekker alle kostnader. Selskapet produserer også mat til  

Finnmarkssykehuset HF sine pasienter og ansatte. Ansatte betaler selv i egen betjent kantine. 

Selskapet utarbeider egen meny av en viss varighet som distribueres ut til både SVK og FIN 

HF etter nærmere avtale.       
  

Det legges opp til kok/kjøl-produksjon, som innebærer at mye av middagsmaten som skal 

serveres i «dag» er produsert tidligere. Kok-kjøl-prinsippet forventes også å gi større 

muligheter vedrørende forutsigbarhet, og bedre kvalitet smak, ernæringsmessig innhold 

samt lavere svinn. Dette prinsippet gir også klare fordeler mht produksjon av 

dietter/spesialkost ol. Det hersker enighet i de fleste matfaglige miljø, om at 

produksjonsprinsippet er fordelaktig med tanke på de fremtidige utfordringer vi har mht 

hygienekvalitet, ernæringskrav, svinnproblematikk, innkjøpsplanlegging, logistikk 

matombæring og ikke minst kjøkkenøkonomi.    

  

 

 



  5  

  

  
Kjetil Langseth Bedriftsrådgivning as, Kirkenes august 2016  
  

6. LEDELSE, PERSONELL OG KOMPETANSE  

 Det er enighet om at alle ansatte ved dagens kjøkkendrift i både kommunen og sykehuset 

får tilbud om ansettelse i det nye selskapet Kirkenes Storkjøkken as. Dette innebærer 15,6 

årsverk. Det er utarbeidet oppsett personellbehov ved hovedkjøkken, postkjøkken samt 

transport/logistikk.  
  

Det legges opp til en stilling som daglig leder og en stilling som kjøkkensjef. Disse to 

funksjonene bør vurderes om kan løses av til sammen en 100 stilling.  
  

Det legges også opp til nær og god kontakt med bestiller/bruker/kunde, slik at hverdagen for 

de kjøkkenansatte blir å ha rett fokus på fornøyde kunder, gjennom et godt humørfylt 

arbeidsmiljø. Det skal legges opp til at nye ideer og utstrakt bruker/pasient-kontakt er lov og 

skal honoreres.  
  
  

7. LOKALITETER OG UTSTYRSBEHOV  
  

Utstyr er bestilt inn med tanke på at all middagsproduksjon produseres etter 

kok/kjølmetoden. Middag produseres ved hovedkjøkken, kjøles, pakkes, merkes og lagres 

her. Middag og tørrmat bringes ut til institusjonene, etter avtalte rutiner. Middag varmes, og 

frokost/lunsj og kvelds tilrettelegges ved institusjon av personell tilknyttet Kirkenes  

Storkjøkken as. Ved sykehuset tilrettelegges måltidene ved postkjøkken tilknyttet spisesal og 

kantine. Hjemmeboende brukere får kjørt ut middag, i enkeltporsjoner, for en uke ad gangen 

(varmes i mikrobølgeovn).  
  

Utstyr tilknyttet hovedkjøkken samt småutstyr postkjøkken sykehus er bestilt. Tidligere 

kjøkkenfaglig rådgiver Sjur Nielsen har estimert dette til ca 2 mill kroner. Utstyr tilknyttet 

sykehuset bestilles og betales av sykehuset. Kommune bestiller og betaler egne behov 

tilknyttet sine ulike postkjøkken samt transportbehov fra sykehus og til de ulike postkjøkken 

og hjemmeboende.  
  

8. DRIFTSKAPITALBEHOV  
  

Husleiekostnader som utgangspunkt for leiekontrakt mellom Finnmarkssykehuset HF og SVK 

er satt til kr. 2,4 mill inklusive FDV kostnader (1,8 +0,6 million) pr år.  Denne husleie deles likt 

på begge parter uavhengig av at det er ulikt andel volum.   
  

Kostnadene til lønn (15,6 årsverk), råvarer og andre kostnader - er i dag ved separat drift 

oppgitt til kr 6,1 + 6,4 = 12,5 million (110 + 60 = 170 kostdøgn). Dette gir kostnader NY 

kjøkkendrift ved :  
  

170 kostdøgn (110 + 60)/ 62.000 totalt :  
  

Lønn 15,6 årsverk :     450.000 x 15,6  kr.  7.020.000,-   
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Råvarer 62.000 kostdøgn :  62.000 x 80,-   kr.  4.960.000,-  
Regnskap/revisjon/styre :        kr.     400.000,-  
Rekvisita/reise/kontor :        kr.       62.000,-  
Andre diverse kostnader, 2 %       kr.     400.000,  
SUM kostnad første år :        kr.12.842.000,- (207 pr kostdøgn)  
  

NB !   

Husleie kr. 2.400.000,- deles likt (50/50) selv om volumet mat er ulikt i SVK og  

Finnmarkssykehuset (65 % i SVK og 35 % sykehus). Dette gir et tillegg pr kostdøgn på :  
  

Ovenstående gir følgende forpleiningsbudsjett for SVK :  
  

40.000 kostdøgn x 207,- =        kr. 8.280.000,- 

Tillegg andel husleie :          kr. 1.200.000,-  

SUM SVK (40.000/110)        kr. 9.480.000,- (237 pr kostdøgn) 

Ovenstående gir følgende forpleiningsbudsjett for Finnmarkssykehuset HF :  
  

22.000 kostdøgn x 207,- =        kr.  4.554.000,-  
Tillegg andel husleie :          kr.  1.200.000,-  
SUM SVK (22.000/60)         kr.  5.754.000,- (262 pr kostdøgn)  
  

Kostnader kjøkkendrift ved stipulert fremtidig behov på 240 kostdøgn (170 + 70)/ 87.600 

totalt :  
  

Lønn 15,6 årsverk :     450.000 x 15,6  kr.  7.020.000,-   
Råvarer 87.600 kostdøgn :  87.600 x 80,-   kr.  7.008.000,-  
Regnskap/revisjon/styre :        kr.     400.000,-  
Rekvisita/reise/kontor :        kr.       62.000,-  
Andre diverse kostnader, 2 %       kr.     400.000,  
SUM kost første år :         kr. 14.890.000 (170 pr kostdøgn)  
  

NB !   

Husleie kr. 2.400.000,- deles likt (50/50) selv om volumet mat er ulikt i SVK og  

Finnmarkssykehuset (65 % i SVK og 35 % sykehus). Dette gir et tillegg pr kostdøgn på   
  

Ovenstående gir følgende forpleiningsbudsjett for SVK :  
  

62.000 kostdøgn x 170,- =         kr. 10.540.000,-  

Tillegg andel husleie :            kr.    1.200.000,-  

SUM SVK (62.000/170)        kr.  11.740.000,- (189 pr kostdøgn)  
  
  

Ovenstående gir følgende forpleiningsbudsjett for Finnmarkssykehuset HF :  
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25.000 kostdøgn x 170,- =        kr. 4.250.000,- 

Tillegg andel husleie :          kr. 1.200.000,-  

SUM SVK (25.000/70)         kr. 5.475.000,- (219 pr kostdøgn)  
  
  

9. FINANSIERING  

  

Investeringer i lokaler, utstyr og logistikk:  

Kjøkken inklusive lager, kjøle og frys samt nødvendig utstyr inklusive postkjøkken, kantine og 

spisesal - finansieres av Finnmarkssykehuset HF. Nødvendig utstyr til mattransport SVK , 

samt oppbevaring og tilberedning av av mat ute i kommunens institusjoner dekkes av SVK.  
  

Alle kostnader knyttet til kjøkkenlokaler inklusive sosiale rom ol bygges og finansieres i regi 

av Finnmarkssykehuset HF, stipulert i tidligere saksdokument til om lag 48 mill. Dette er 

beregnet nedskrevet 26/27 år, og gir vel 1,8 i årlige avskrivninger. Dette er grunnlag for 

foreslått og stipulert husleie på 1,8 mill. I tillegg er beregnet FDV kostnader for 600 kvm som 

blir om lag kr 0,6 mill årlig. Disse «husleiekostnadene» på 2,4 mill er det fra tidligere enighet 

om skal deles likt uavhengig av om den ene av partene har et større volumbehov enn den 

andre.  
  

Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset betaler inn aksjeinnskudd kr 500.000,- hver 

innen 14 dager etter selskapet er stiftet. Videre akonto-fakturerer selskapet 30 % av godkjent 

oppstart budsjett første år på 15,24 mill (12,842 + 2,4), slik at selskapet unngår 

likviditetsproblem i starten. Påfølgende månedlige fakturering avregnes mot akonto 

utbetaling til denne er i null.   
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10. ØKONOMI OG BUDSJETT  
  

I sammendratt form vises nedenunder et foreløpig utkast til første årsbudsjett i 1000 kroner. 

Startåret viser kostnader knyttet til 170 kostdøgn og år 2 viser stipulerte kostnader ved 240 

kostdøgn :  
  
   

Post  Startåret  ÅR2  

Driftsinntekter  15.242.  17.290.  

Råstoffkostnader  4.960.  7.008.  

Bruttofortjeneste  10.282.  10.282  

Lønn  7.020.  7.020..  

Husleie  1.800.  1.800.  

FDV  600  600  

Andre kostnader  862  862  

RESULTAT  0  0  
  

Dagens produksjon er 110 + 60 kostdøgn – til sammen årlig 62.000 kostdøgn, fordelt ved 

40. 000 i kommunen og 22.000 hos FINM. Pris pr kostdøgn i dag blir da kr. 207,-. SVK sitt 

behov er ca 65 % av hele produksjon. Pris pr kostdøgn fastsettes ved at alle kostnader 

(foruten husleie og FDV som deles likt) deles på antall kostdøgn som skal produseres. 

Denne kalkylen justeres/avtales 2 ganger pr år mellom selskapet og kjøper jfr 

aksjonæravtalen.   
  

11. OPPSUMMERING  
  

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med prosjektet vil være :  
  

• At det fokuseres sterkt på ansattes betydning for endelig resultat av prøvedrift 

og normal drift. Nytt kjøkken og utstyr er spennende og gir mange muligheter 

mht økt kvalitet på spisemiljø, atmosfære og matkvalitet for pasient og bruker. 

Nytt er også positivt for arbeidsmiljø osv.   

• Kjøkkenpersonell må ha felles møtepunkter seg imellom (kjøkkenpersonell), 

samt ut mot pleiepersonell/administrasjon – slik at når driften starter så kjenner 

alle til hva som skal foregå. Dette gir oss muligheten, under prøvedriften, til å 

korrigere oss inn - mht avvik og uønskede hendelser.  

• At finansiering lokaler, utstyr og oppstart er klarert gjennom at driftsbudsjett 

nytt kjøkkenselskap er vedtatt.  

• At eierne er klar over økte kostnader de første driftsår, da en har flyttet inn i nye 

lokaler og tatt i bruk nytt utstyr.   

• At det er aksept og forståelse blant eiere, ansatte og kunder/brukere for at mest 

egnet organisering av forpleiningsdriften er aksjeselskapsformen.     



VEDTEKTER KIRKENES STORKJØKKEN AS 
(vedtatt på stiftelsesmøte og generalforsamling 31.10.2016) 
 

§ 1 

Selskapets navn er Kirkenes Storkjøkken as 

§2 

Selskapets forretningsadresse er Finnmarkssykehuset HT/Kirkenes Storkjøkken as, 9900 

Kirkenes. 

§3 

Selskapets formål er å produsere god ernæringsmessig mat som dekker det felles behov 

aksjeeierne i selskapet har. Selskapet skal ikke, i særlig grad (maks 15 % av totalproduksjon), 

inngå avtale med andre uten enstemmig samtykke fra generalforsamlingen. Salg av 

matproduksjonen til eierne skal foregå til selvkost. Da selskapet ikke har krav på seg til 

overskudd, skal det heller ikke utbetales utbytte til eierne. 

§4 

Det er enighet om at alle ansatte ved dagens kjøkkendrift i både Sør-Varanger kommune og 
ved Finnmarkssykehuset HF får tilbud om ansettelse i det nye selskapet Kirkenes Storkjøkken 
as. Dette innebærer 15,6 årsverk. Det er utarbeidet oppsett personellbehov ved 
hovedkjøkken, postkjøkken samt transport/logistikk. Dagens kjøkkenansatte overdrages til 
det nye selskapet, i henhold til lover og regler rundt dette. Det skal legges til grunn en 
videreføring av ansattes avtaler og rettigheter (lønn og pensjon) i videre prosess. 
 

§5 

Selskapets aksjekapital er på en million kroner (1.000.000,-), fordelt på ettusen (1000) aksjer. 

Aksjens pålydende er kr. 1000,- Aksjene fordeles likt mellom Sør-Varanger kommune og 

Finnmarksykehuset HF 

§6 

Følgende krav stilles til aksjeeierne og de som skal erverve aksjer i selskapet : 

a) De må oppfylle krav som stilles til oppdragsgivere i Lov om offentlige anskaffelser § 2. 

b) De må ikke drive virksomhet som må ansees å være i konkurranse med selskapets 

virksomhet, jfr pkt 3 i vedtektene. 

§7 

Overdragelse av aksjer er betinget samtykke fra et enstemmig styre.  

Ved overdragelse har andre aksjonærer forkjøpsrett. Ønsker flere å gjøre forkjøpsretten 

gjeldende, fordeles aksjene etter samme forhold som de besitter aksjer. Overdragelsespris 

ved bruk av forkjøpsrett skal være lik aksenes pålydende. 



Den som ønsker å overdra sine aksjer skal skriftlig meddele dette til styret. Dersom styret 

samtykker til overdragelse, settes en frist til 2 måneder til de øvrige aksjonærer å gjøre 

forkjøpsretten gjeldende. Overdragelsen må være erlagt innen 14 dager etter at 

forkjøpsretten er tildelt. Styret foretar endelig tildeling av aksjene. 

Samtykke kan kun nektes på følgende vilkår : Erverver oppfyller ikke kravene som stilles til 

aksjeeiere jfr vedtektenes § 5 i vedtektene. 

§8 

Selskapets styre skal ha 6 medlemmer. Sør Varanger kommune og Finnmarkssykehuset HF 

utpeker 2 medlemmer hver. Det velges til sammen 2 stk varamedlemmer, en fra hver av 

eierne. De ansatte i Kirkenes Storkjøkken velger selv en representant til styret med egen 

vara. Det siste styremedlem (6) som skal være styrets leder utpekes av Sør-Varanger 

kommune og Finnmarkssykehuset HF i fellesskap. Nestleder utpeker styret selv. 

Styrets instruks vedtas av generalforsamlingen. Styremedlemmene funksjonstid er 4 år. Ved 

første generalforsamling gis 2 av styremedlemmene en funksjonstid på kun 2 år, - en valgt av 

Sør-Varanger kommune og en fra Finnmarkssykehuset HF. De ansatte velger sin 

representant med ei funksjonstid på 2 år. 

§9 

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder skal minst hver 3. mnd 

skriftlig i møte gi styret orientering om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jfr 

aksjeloven. Det skal signeres protokoll fra møtene. 

§10 

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner/signerer selskapets firma. Styret kan 

meddele prokura. Daglig leder tegner selskapet innen sitt ansvarsområde. 

§11  

Selskapets aksjer skal ikke registreres i noe verdipapirregister. 

§12 

Ordinær generalforsamling avholdes i Kirkenes innen utgangen av juni måned, med minst 14 

dagers varsl til aksjonærene. På ordinær generalforsamling behandles : 

 Årsregnskap med årsberetning og fastsettelse av resultat og balanse. 

 Disponering av årets resultat 

 Valg av styre, styrets leder og fastsettelse av godtgjørelse til styret. 

 Valg av revisor og fastsetting av dennes godtgjørelse. 

 Andre saker som iht lov eller vedtekter hører innunder generalforsamlingen. 

 

§13 



Alle vedtak på generalforsamling må være enstemmige, om ikke annet er bestemt i 

vedtektene eller tvingende lovbestemmelser er til hinder for dette. 

§14 

Vedtak om evt oppløsning av selskapet krever ikke enstemmighet på generalforsamlingen. 

Det er tilstrekkelig at Sør-Varanger kommune eller Finnmarkssykehuset HF ønsker 

oppløsning. Selve gjennomføring av oppløsning følger aksjeloven, og eventuell egen avtale 

mellom Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset HF. 

§15 

Dersom lovverket endres slik at det åpnes for andre lovlige samarbeidsformer mellom 

helseforetak og kommuner, skal det vurderes om felles matproduksjon fortsatt skal skje 

gjennom aksjeselskap eller ikke. 

§16 

For øvrig vises til gjeldende aksjelovgivning. 
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