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   Forslag fra innstillingsrådet i Norsk Rikstoto  

 

  Innstillingsrådet i Norsk Rikstoto har hatt tre møter, 10. mars, 18. mars og 

26.mars kombinert med drøftinger på telefon og elektronisk kontakt. På møte 10. mars 

deltok styreleder Mattis Asplin og administrerende direktør Harald Dørum, i tråd med 

de nye vedtekters bestemmelser. På dette møtet ble Norsk Rikstotos resultater og 

utfordringer framover gjennomgått og drøftet. 

  

  Norsk Rikstotos Råd ble orientert om arbeidet i Innstillingsrådet på sitt 

konstituerende møte 11. mars. Orienteringen ble gitt av Innstillingsrådets leder, Per 

Harald Grue 

 

  Innstillingsrådet mener at det siste år har blitt utført et meget godt arbeide i 

styret for Norsk Rikstoto. Selv om målene for omsetningsøkning ikke er nådd i 2009, 

har styret lykkes gjennom kostnadsreduserende tiltak å øke overføringene tilbake til 

hestenæringene. Videre er viktige spørsmål knyttet til samspillet i hestenæringene blitt 

løst på en god måte. Med dette har styret og administrasjonen lagt et meget godt 

grunnlag for det videre arbeide. Samtidig står Norsk Rikstoto overfor store utfordringer i 

et forretningsmessig og samfunnsmessig krevende spillemarked. Fra styreleder og 

administrerende direktør understrekes det at Norsk Rikstoto i tida framover (1) Må 

profilere seg bedre og fornye seg i spillemarkedet og (2) Videreføre arbeidet med 

kostnadsreduksjoner og økte synergier i driften av hestesporten. Det ble understreket at 

dette stiller store krav til både styre og administrasjon, og til et godt samspill mellom 

styre og administrasjon.  

  

  Innstillingsrådet mener det er viktig å utpeke et styre som kan føre den gode 

utviklingen videre. Norsk Rikstoto står overfor krevende utfordringer framover, både 

knyttet til posisjonen i det norske spillmarked, de internasjonale utfordringer og i å 

videreføre samspillet og samarbeidet innad i hestenæringen. Det er spesielt viktig men 

også krevende å få til en mer kostnadseffektiv drift i hestesporten. I 2009 ble det foretatt 

store endringer i styret som kombinerte kontinuitet med fornyelse. En viktig del av 

fornyelsen var at styrets kvinneandel utenom de ansattes representanter kom opp i 40 

pst. Innstillingsrådet har videre, på samme måte som den tidligere valgkomiteen, 

signalisert til de ansattes organisasjoner at det for Norsk Rikstotos omdømme vil være 

en fordel med en god balanse mellom kvinner og menn i de ansattes representasjon i 

styret. 

 

  I 2009 ble styrets leder gjenvalgt for nye to år, og vil gå ut av styret i 2011 etter 

seks år som styreleder. Innstillingsrådet mener denne situasjonen tilsier at årets 

oppnevninger til styret må sees i sammenheng med de endringer i styresammensetning 

som må foretas i de nærmeste år. Innstillingsrådet anser det generelt sett som en fordel 

at styreleder i Norsk Rikstoto har forankring i, kjennskap til og innsikt i hestenæringens 

organisasjoner. Samtidig er styreledervervet meget krevende når det gjelder krav til 

integritet og uavhengighet og andre personlige egenskaper og en styreleder må ha tid og 

engasjement til å fylle oppgaven på en god måte.  
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Innstillingsrådet har hatt grundige diskusjoner om hvordan en på best mulig 

måte skal kunne vareta de mange og til dels kryssende hensyn som er omtalt foran. 

Det har i Innstillingsrådet vært enighet om målene, men noe ulike vurderinger av hva 

som både er mulige og riktige løsninger i 2010. 

  

Innstillingsrådet har kommet seint i gang med sitt arbeide blant annet fordi det 

er blitt en relativ sein overgang til de nye vedtekter. Innstillingsrådet konstaterer videre 

at vi er seint ute med sitt arbeide sammenliknet med praksis for valg av styre ved 

tidligere vedtekter. I 2009 ble styret valgt av Representantskapet 26. februar. 

Innstillingsrådet konstaterer videre at vedtektene ikke har noen bestemmelser om 

funksjonstid i året for styret. Innstillingsrådet mener at det bør etableres en fast praksis 

her, og anser det som hensiktsmessig at styrets funksjonstid følger kalenderåret i 

framtida. 

  

  På møte i Representantskapet 26. februar 2009 ble det gjort disse valg: 

 

Styreleder: Mattis Asplin (for to år) 

   Nestleder: Rolf Sæther (for et år –nominert av Norsk Jockeyklub) 

Styremedlem: Benthe Løvenskiold Kveseth (for to år –nominert av          

Landbruks- og matdepartementet 

Styremedlem: Martha Irene Mjølnerød (for et år) 

Styremedlem: Jens Alm (for et år) 

Varamedlem: Ingunn Ormstad (nominert av Landbruks- og 

Matdepartementet) 

Varamedlem: Terje Finnbråten (nominert av Norsk Jockeyklub) 

Varamedlem: Karoline Krogh-Hansen 

 

  Innstillingsrådet mener at vi står overfor en helt spesiell situasjon ved overgang 

til nye vedtekter og den situasjon vi er i med sein oppstart på Innstillingsrådets arbeide. 

Dette innebærer at det kan foretas en spesialordning for 2010 uten at denne skaper 

presedens for framtida. Ut fra en totalvurdering foreslår derfor Innstillingsrådet det for 

2010 blir gjort vedtak om en spesiell ordning der Landbruks- og Matdepartementet 

forlenger funksjonstida for alle styrets medlemmer og varamedlemmer som er på valg. 

Det foreslås å forlenge funksjonstida til 1. januar 2011. Det foreslås videre at 

Innstillingsrådet starter sitt arbeide med innstilling for et nytt styre fra 2011 allerede i 

løpet av første halvår 2010 og avslutter sitt arbeide så raskt det er praktisk mulig i løpet 

av høsten. Innstillingsrådet mener det er behov for et grundig arbeide i Innstillingsrådet 

for å følge opp de hensyn for styresammensetning og personvurderinger som er omtalt 

foran. Ut fra dette innstiller Innstillingsrådet slik:  

 

1. Funsjonstida til nestleder Rolf Sæther, styremedlem, Martha Irene 

Mjølnerød, styremedlem Jens Alm, varamedlem Terje Finnbråten og 

varamedlem Karoline Krogh-Hansen forlenges til 1.1. 2011 

 

 

2. Innstillingsrådet bes om å starte arbeidet med sin innstilling for styre for 

2011 allerede i første halvår 2010 og avslutte sitt arbeide så raskt som 

praktisk mulig i løpet av høsten. Innstillingsrådet bes om at det som en del 

av innstillingen fremmes forslag om en fast praksis for funksjonstid i styret 

med utgangspunkt i at denne følger kalenderåret. 
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   Oslo 26. mars 2010 

 

 

   Per Harald Grue 

         Leder 

 

 

Sigurd-Armand Hauge       Nils Dagestad   Petter Baalsrud 

 

 

 

                  Merete Johansen 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


