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STYRETS BERETNING 2019 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Virksomheten er lokalisert i Øvre Årdal.  

Selskapet driver rådgivning og prosjektledelse innenfor strategisk ledelse, 

organisasjonsutvikling og ikt i offentlig sektor. 

Styre 

Styret har slik sammensetning: 

Jan Øhlckers, styreleder 

Beate Ravn Øhlckers, medlem 

Lars Ravn Øhlckers, medlem 

Jonas Ravn Øhlckers, medlem 

Oppdrag 

Utviklingen 

Oppdragsmengden i 2019 var preget av færre oppdrag, men noe høyere samlet aktivitet. Noen 

av oppdragene går over i 2020 (se: www.vidsyn.as) for så å bli avsluttet. Styret ser nå tydelig 

den varslede nedgangen i oppdragsmengden, og er derfor usikker på om driftsåret 2020 vil gi 

rom for same høye utbytte som for driftsåret 2019. 

Mye av overskuddslikviditeten er plassert i aksjemarkedet. Covid-19-pandemien gir grunn til 

uro når det gjelder verdiutviklingen. 

Daglig ledelse 

• Daglig leder i Sogn og Fjordane Holding as (som eier fylkeskommunen og kommunene 

sine aksjer i Sogn og Fjordane Energi as). Oppdraget er ventet å opphøre 31.12.20. 

Rådgivning  

Innovasjon Norge 

• Vyssen Norge – skredsikring – mentor.  

Prosjektledelse 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

• Prosessen med overføring av aksjene i SFE til kommunene i tidligere Sogn og Fjordane 

og Vestland fylkeskommune. Oppdraget er avslutta 31.12.19 som del av arbeidet med å 

gjennomføre regionreformen. 

Kommunesamarbeidet Årdal, Lærdal og Aurland 

• Felles digitaliseringsstrategi. Strategien er vedtatt av kommunene Lærdal og Årdal i april 

2020. Aurland kommune har trukket seg fra samarbeidet om strategien. 

NRK, Avishuset Firda og Sogn og Fjordane teater (Teateret Vestland) 

• Nynorskhuset i Førde. Prosjektet blir avsluttet høsten 2020. 

Bratt Moro as 

• Økosystem-tjenester i Sogn - Bedriftsnettverk for innovasjon i sunn mat og 

utendørsaktiviteter. Prosjektet er inne i sitt andre år. Det er usikkert om – og ev. i hvilken 

form - det blir videreført. 

Annet 

• Medlem av varslingssekretariatet i Sogndal kommune. Oppdraget er avsluttet 31.12.19 da 

Sogndal, Balestrand og Leikanger ble slått sammen.. 

http://www.vidsyn.as/
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Økonomi 

Inntjeningen har vært tilfredsstillende i 2019. Samlet overskudd før skatt er på kr 474 920,32 

mot kr 427 782,02 i 2018. Driftsresultatet er på kr 471 848,83 mot kr 427 664,69 i 2018. 

Netto finansinntekter er på kr 3 071,49 mot 117,33 i 2018. Det er ikke gevinst på salg av 

aksjer i 2019.  

Styret foreslår å utbetale kr. 310 000.- i utbytte for 2019. dvs. kr 2 000.- pr. aksje. Resten av 

resultatet på kr 74 920,32 vert overført til annen egenkapital. 

Fortsatt drift  

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne 

forutsetning.  

Arbeidsmiljø  

Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.  

Likestilling  

Det er ingen ansatte i selskapet slik at intensjonen i likestillingsloven om forskjellsbehandling 

mellom kjønnene, ikke er aktuelt her.  

Ytre miljø  

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.  
 

 

Vidsyn, 6. april 2020  
I styret for Vidsyn rådgivning as  

 

 

Jan Øhlckers  
Styrets leder 

 

 

 

Beate Ravn Øhlckers Lars Ravn Øhlckers 

 

 

Jonas Ravn Øhlckers 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 

 

 


