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ÅRSBERETNING FOR GASSROR IKS 2015
GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna,
Midsund og Molde om ilandføring av gass fra gassfeltet «Ormen Lange» til Aukra. Møre og
Romsdal fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006.
GassROR IKS ble på årsmøtet for 2015 utvidet med 3 nye eierkommuner; Nesset, Rauma og
Vestnes. Styret ble dermed utvidet med 3 medlemmer, og består nå av totalt 9 medlemmer.
Selskapet er et fond som skal finansiere næringsutvikling i regionen. Det er basert på at 10% av
eiendomsskatten som kommunene får fra Nyhamna-anlegget på Aukra skal gå til selskapet,
eller minimum 25 kroner (indeksregulert med 5% fra 2012) pr. innbygger i de eierkommunene
som ikke har slike inntekter.
Selskapet er registrert i Aukra kommune. Adressen er Holmsundet 4, 6480 Aukra. Selskapet har
ingen ansatte. Steinar Melbø, prosjektleder og tidligere leder i Aukra Næringsforum, har vært
engasjert av styret i GassROR IKS som daglig leder. Fra 19.06.2015 har styret engasjert Arnt
Sommerlund, ved Aukra Næringsforum, som ny daglig leder.
Årets resultat viser et overskudd på kr. 2.867.443. Styret foreslår at overskuddet tilføres
selskapets egenkapital som ved årets slutt blir kr. 39.621.080.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for denne type drift.
Styret har bestått av 4 kvinner og 5 menn.
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede.
Molde, 06.04.2016
Styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl
Styreleder

Ingrid Husøy Rimstad
Nestleder

Gro Kosberg

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Ketil Ugelvik

Liv F. Husby

Oddbjørn Vassli

Tone Roaldsnes

Arnt Sommerlund
Daglig leder
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ÅRSREGNSKAP FOR GASSROR IKS 2015
Resultatregnskap
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Balanse pr. 31.12.2015

Molde, 06.04.15
Styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl
Styreleder

Ingrid Husøy Rimstad
Nestleder

Gro Kosberg

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Ketil Ugelvik

Liv F. Husby

Oddbjørn Vassli

Tone Roaldsnes

Arnt Sommerlund
Daglig leder
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Noter 2015
Note 1 – Innbetalte bidrag fra eierne

Note 2 – Disponerte midler
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Note 3 – Lønnskostnad

Note 4 – Annen egenkapital

Note 5 - Eierskap
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Årsrapport for 2015 fra styret
Eierskap og organisering
Selskapskapitalen i GassROR IKS er på 1,8 million kroner er fordelt med 11,11 % på hver av
de 9 eierkommunene:
Representantskapet, som er selskapets øverste organ, har i 2015 bestått av;
Aukra kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Rauma kommune
Vestnes kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

Ordfører Bernhard Riksfjord
Varaordfører Helge Kjøll jr.
Ordfører Ove Silseth
Etter kommunevalget: Ordfører Egil Strand
Ordfører Fræna kommune Nils Johan Gjendem
Etter kommunevalget: Tove Henøen
Ordfører Midsund kommune Einar Øien
Etter kommunevalget: Odd Helge Gangstad
Ordfører Torgeir Dahl
Ordfører Rolf Jonas Hurlen
Ordfører Lars Olav Hustad
Ordfører Geir Inge Lien
Fylkesordfører Jon Aasen

Representantskapet har i møte av 27.02.2015 valgt følgende styre:
Funksjon

Styremedlem

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Arne Sverre Dahl
Ole Bjørn Moen
Ketil Ugelvik
Gro Kosberg
Liv F. Husby
Anders Skipenes
Ingrid Husøy Rimstad
Oddbjørn Vassli
Tone Roaldsnes

Ant. år

2
1
1
1
1
2
2
2
2

Personlig
varamedlem

Mette Holand
Sverre Hovland
Arild Sjøvik
Willy Loftheim
Anne Grete Klokset
Linn Eidem Myrstad
Anne Jorunn Sandøy
Ole Kjell Talberg
Magne Værholm

Ant. år

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ordførerne i Molde, Fræna og Aukra ble gjenvalgt til valgkomité.
GassROR IKS har inngått en avtale med Aukra Næringsforum om forretningsførsel. Daglig leder
i Aukra Næringsforum er innleid som daglig leder. Selskapet har forretningsadresse;
Holmsundet 4, 6480 Aukra.
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er selskapets revisor.
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Formål
Fra selskapets vedtekter, §2 Formål:
«Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har
nytte av. Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen
gjennom:
•
•
•
•
•

Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøvertstrafikk, breiband, vass- og
gassforsyning)
Forskning og utvikling
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle
utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
Videreutvikle Nyhamna i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet

Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved
bruk av grunnkapitalen og tilskotet frå eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje
støttast.
GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I
regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde.»

Finansiering
Det er vedtektsfestet at eierkommunene skal overføre et årlig tilskudd til GassROR IKS
tilsvarende 10 % av eiendomsskatten kommunene får som følge av «Ormen Lange»utbyggingen.
Som et minimum skal hver eierkommune betale inn et beløp pr. innbygger i kommunen pr.
01.01 i budsjettåret. I 2015 var beløpet 30,39 kroner. Det er avtalt at beløpet skal
indeksreguleres med 5% hvert år.
I 2015 har Møre og Romsdal fylkeskommune bevilget et tilskudd på kroner 700.000.

Aktiviteter 2015
GassROR IKS ble utvidet med 3 medlemskommuner (Nesset, Rauma og Vestnes) fra årsmøtet i
2015. GassROR IKS teller nå totalt 9 medlemmer, hvorav 8 kommuner og Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Det er avviklet 5 styremøter der 41 saker er behandlet, i tillegg har styret avviklet et
styreseminar i forbindelse med utvidelsen fra 6 til 9 medlemmer. Representantskapet har hatt 2
møter.
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Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2015

Handlingsplan 2016
I møte 04.12.2015 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2016 der
følgende framgår:

GassROR IKS skal være et rent finansieringsselskap slik det fremgår av
selskapsavtalen, der styrets oppgave blir å behandle innkomne søknader om
støtte.
Selskapets virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eierkommunene
har nytte av.
Selskapets formål er å medvirke til utvikling av;
 Infrastruktur
 Tilrettelegging for næringsutvikling
 Forsknings- og utviklingsprosjekter
 Aukra som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i hele regionen
Handlingsplan
 Tiltak som bidrar til å gjøre vår region mer attraktiv som bo-, arbeidesog serviceregion
 Prosjekter som bidrar til økt samarbeidsevne og –vilje
 Prosjekter der selskapets bidrag utløser penger fra andre kilder
Støtte fra selskapet kan gis i form av tilskudd, ansvarlig lån eller aksjekapital.
Bedriftsretta tiltak kan ikke støttes. GassROR IKS skal bidra til effektiv
ledelse av interkommunale /regionale tiltak innenfor selskapets virkeområde.
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Budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019
Representantskapet har godkjent følgende budsjett for 2016 og økonomiplan for
2017-2019.

Tusen kroner
Aukra
Fræna
Molde
Eide
Midsund
Nesset
Rauma
Vestnes
Møre og Romsdal fylke
Finansinntekter
Sum Inntekter
Driftskostnader
Sum Driftskostnader
Midler til disposisjon

2016
18 450
676
827
110
64
97
237
212
714
1 131
22 518

ØKONOMIPLAN
2019
2017
2018
19 290 19 430
19 430
676
676
676
957
868
912
128
116
122
74
67
70
112
101
107
275
249
262
246
223
234
728
743
758
1 245
1 362
734
23 564 23 916
23 389

633
21 886

664
22 899

698
23 219

732
22 656

Utbetalinger støtte/tilskudd
Resultat - ubenyttede midler
Kapital ved utgangen av året
Tilsagn gitt, ikke utbetalt

18 000
3 886
43 444

19 000
3 899
47 343

20 000
3 219
50 562

20 000
2 656
53 218

17 140

14 530

14 500

13 000

Budsjett
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I perioden fra 2007 til og med 2018 har GassROR IKS utbetalt støtte og gitt tilsagn på til
sammen 171.113 millioner kroner.
Disponerte midler 2007-2019
Utbetalt
Tilsagn
Total
I 1000 kroner
2007-2015
2016-2019
sum:
Haukebøtunnelen
45 000
20 000
Gassknutepunkt Nyhamna
10 975
6 000
Møreaksen
6 825
Molde lufthavnutvikling
6 000
Romsdalsmuseet
6 000
2 000
Skaret Skisenter/Skarbakken
5 600
Moldejazz
4 500
Vann til gassanlegg på Nyhamna
3 000
2 000
Ergan kystsenter Bud
2 350
Molde Kunnskapspark
1 700
ROR/Molde sjukehus
1 692
ROR drift og utvikling
1 610
Fiskebruer ved Atlanterhavsvegen
1 500
iKuben
1 225
1 000
Diverse prosjekt under 200.000 kr
1 001
285
Norsk tindesenter
1 000
Akselerator Midt-Norge NTNU
605
110
Vind i Møre
525
Øyriket i Romsdal
500
MOI NM på ski 2014
500
Navitas
500
Aker Akademiet
450
Fiskerikai Harøysundet
400
Molde Næringsforum
365
Utredning golfbane i Fræna
300
Bjørnsund Leirskole
300
Vikingpark Hustadvika
300
Bjørnsund Leirskole
300
Plassen - Molde kulturbygg
270
TV2-program "Ønskedrømmen"
250
Destinasjon Molde og Romsdal
225
Steinskulpturpark Eide
200
Prototypelab - MKP & iKuben
1 600
Byregionprogr.- Molde kommune m.fl.
1 250
Bilcross/rallybane - NMK Molde
500
Kunstfrosset skøytebane Isfjorden IL
400
Romsdalshallen
30 000
Sum:
105 968
65 145
171 113
Merknad vedr. «Romsdalshallen»: Tilsagnet til Molde FK er gitt med betingelser som styret vurderer
som endret - blant annet som følge av vedtak i Aukra kommune og endret finansieringsplan sommeren
2015. Dersom søker skulle velge å gå videre med Romsdalshallen på andre betingelser enn det som var
gitt i tilsagnet av 27. mars 2015, vil det kreve en ny søknad fra dem, med tilhørende ny behandling i
styret.
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Årsrapport Gassknutepunkt Nyhamna 2015
Alf Reistad
Prosjektleder

Styringsgruppe:
Bernhard Riksfjord (leder), Aukra kommune
Arne Sverre Dahl (nestleder), Molde kommune
Ottar Ohren (medlem), Høgskolen i Molde
Bengt Endreseth (medlem), Møre og Romsdal fylkeskommune/Energiregion Møre
Torill Ytreberg (medlem), NHO Møre og Romsdal
Kari Hoset Ansnes (medlem), LO Møre og Romsdal

Administrasjon
Alf Reistad (prosjektleder), Krafti AS

Styringsgruppemøter
Det ble totalt arrangert 6 møter i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna i
2015.

Innledning
Aktiviteten i 2015 har vært preget av høyt aktivitetsnivå pga pågående utbygging på Nyhamna
(Nyhamna Expansion) og leggingen av den nye gassrørledningen Polarled. Når denne kobles
samme med Aasta Hansteen-feltet i løpet av 2018 vil Nyhamna formelt bli et gassknutepunkt
for Norskehavet – i tråd med det Gassknutepunkt Nyhamna har arbeidet for. Dette er en viktig
milepæl for både Nyhamna og regionen og vil forlenge driftsperioden med mange år. Polarled
vil på sikt også kunne åpne for at gass fra f.eks. Barentshavet kan bli prosessert på Nyhamna.
Den store aktiviteten på Nyhamna i 2015 står i sterk kontrast til aktivitetsnivået ellers i bransjen.
Lav oljepris har ført til betydelige lavere aktivitetsnivå, noe som etter hvert også har gitt seg
utslag i reduksjon av antall ansatte i lokal leverandørindustri.
På bakgrunn av den krevende situasjonen for bransjen generelt og den lokale
leverandørindustrien spesielt, har Gassknutepunkt Nyhamna tatt initiativ til et prosjekt for å
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dokumentere utviklingen i tillegg til å se på mulige avbøtende tiltak. Selve studien vil bli utført
av Møreforskning. Det er etablert en styringsgruppe med eksterne medlemmer fra
leverandørindustrien og LO og Norsk Industri sentralt. Både Møre og Romsdal fylkeskommune
og Aukra Næringsforum støtter prosjektet økonomisk. Resultatet fra studien vil bli lagt fram og
debattert under Rundebordskonferansen 2016.

Revisjon av mandat
I styremøtet den 13. mars ble Gassknutepunkt Nyhamna sitt mandat behandlet og revidert:

Videreføring av Gassknutepunkt Nyhamna
I styremøtet den 18. september ble Gassknutepunkt Nyhamna sitt arbeid evaluert.
«Styringsgruppen er av den oppfatning at Gassknutepunkt Nyhamna har vært et viktig prosjekt som bør
videreføres.
Gassknutepunkt Nyhamna har spilt en viktig rolle både i arbeidet med å få mer gass inn til Nyhamna, og
ikke minst i å holde fokus på «Local content» og tilhørende ringvirkninger.
Samtidig har Gassknutepunkt Nyhamna lagt ned betydelig arbeid i å profilerer betydningen av aktiviteten
på Nyhamna – blant annet gjennom markedsføring av de tiltak som GassROR IKS har støttet økonomisk.
Gjennom Rundebordskonferansen, andre arrangement og det daglige arbeidet sitter Gassknutepunkt
Nyhamna etter hvert på et nettverk som er nyttig for regionen.»

På denne bakgrunnen besluttet styret å innstille på at Gassknutepunkt Nyhamna videreføres, og
at saken skulle legges fram for representantskapet i GassROR IKS for beslutning.
Innstillingen ble behandlet i representantskapsmøte i GassROR IKS den 4. desember. Her ble
det besluttet at Gassknutepunkt Nyhamna videreføres som et regionalt utviklingsprosjekt i
ytterligere tre år (2016-2018).
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Arrangement i regi av Gassknutepunkt Nyhamna
•
•

•
•
•
•

Etter initiativ fra LO-leder Gerd Kristiansen koordinerte Gassknutepunkt Nyhamna besøk
fra Teknisk Ukeblad på Nyhamna. Resulterte i stor artikkel over 8 sider.
Arrangert tur til Holland for over 30 deltakere der en besøkte Shell sitt hovedkontor i
Haag. I tillegg ble kommunen Krimpenerwaard besøkt for å få innblikk i
kommunereformen i Nederland.
Rundebordskonferansen 2015
Profilering under Offshore Europe i Aberdeen
Div arrangement i forbindelse med MFK-kamper på Aker Stadion. Møter med blant annet
Gassco, Shell, Mørebenken, lokal leverandørindustri etc.
6 styremøter

Deltakelse på diverse seminar
•
•
•
•
•
•
•
•

Shell’s Operalunsj, Kristiansund
Treffpunkt Nyhamna (Navitas), Molde
Petropolen, Kristiansund og Nyhamna
Norskehavskonferansen, Stjørdal
Jazzgass, Molde
Offshore Europe, Aberdeen
Desemberkonferansen, Kristiansund
Representantskapsmøte GassROR IKS

Deltakelse i prosjekt og andre aktiviteter
• Møte/seminar i regi av Statnett ang dobbeltsidig innmating til Nyhamna. Utarbeidelse av
høringsuttalelse.
• Oppfølging og møter med Navitas, Shell, Møreforskning Molde, Kværner og Beerenberg
mht lokale ringvirkninger
• Representert GassROR IKS i industriklyngen iKuben
• Div møter med blant annet M&R Fylkeskommune, Aukra kommune, Aukra NF,
GassROR IKS, Gassco, Shell, Kværner, Beerenberg, LO, Norsk Industri m.fl.
• Medlem i Energiregion Møre sitt Spillvarmforum. Div møter i Molde, Aukra og Oslo.
Medlem av styringsgruppa til PROMAC-prosjektet.
• Seminar i Kristiansund i regi av Tankesmia Agenda.
• Bistått i arbeidet med å etablere fagopplæring i Isolatørfaget
• Div møter med Møreforskning, Sensacon og M&R Fylkeskommune angående mulig
utredning av regionale virkninger pga krisen i oljenæringen
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Prosjektregnskap 2015

I 2014 var de totale utgiftene på 1.5 MNOK.

Profilering
•
•
•
•
•

Oppgradering av loungen på Molde lufthavn Årø
Profilering i Alexandraparken under Moldejazz
Annonsering i div lokalaviser
Profilering under Offshore Europe i Aberdeen
Oppgradering og drift av nettstedet www.gassknutepunkt.no
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SELSKAPSAVTALE FOR GassROR IKS
Etter lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6 (IKS-lova)

§ 1 Selskapet og deltakarane
Selskapets namn er GassROR IKS. Selskapet har kontoradresse i Aukra kommune. GassROR
IKS er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aukra (1/9), Eide (1/9), Fræna (1/9),
Midsund (1/9), Molde (1/9), Nesset (1/9), Rauma (1/9), Vestnes (1/9) og Møre og Romsdal fylke
(1/9). Andre kommunar har høve til å søkje om medlemskap.

§ 2 Formål
Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.
Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:
•
Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
•
Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og
gassforsyning)
•
Forskning og utvikling
•
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak,
utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur,").
•
Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet
Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av
grunnkapitalen og tilskotet frå eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.
GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale / regionale tiltak
innafor selskapets sitt verkeområde.

§ 3 Representantskap
Eigarane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapet sitt øvste organ.
Dei deltakande kommunane vel kvar sin representant med personleg vararepresentant til
representantskapet med unnatak for Aukra kommune som vel 2 representantar
med personlege vararepresentantar til representantskapet. Som representantar skal
fortrinnsvis veljast ordførarane i eigarkommunane med varaordførarane som
vararepresentantar.
Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar.
Leiaren har dobbeltstemme når det er stemmelikheit.
Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan
utgangen av mai månad.
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§ 4 Representantskapets mynde og oppgåver.
Representantskapet skal ha følgjande oppgåver:
•
Sjå til at selskapet blir drive etter formålet sitt og i samsvar med lover og vedtekter.
•
Handsame selskapet si årsmelding og regnskap, handlingsplan, budsjett og
økonomiplan samt andre saker som etter lova tilligg representantskapet
•
Fastsette fullmakter til styret og/eller vedta retningsliner for styret sitt arbeid.
•
Val av styre samt Jeiar og nestleiar i styret
•
Val av revisor og godkjenning av godtgjersle til revisor.
•
Val av valkomite
•
Fastsetjing av godtgjersle til representantskap og styre.
•
Framlegg om endring av selskapsavtalen
•
Andre saker som styret vil ha behandla i representantskapet
•
Andre saker som representantskapet sjølv tek opp.
Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette blir kravd etter lov
om IKS eller andre lover. Handlingsplan, økonomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift frå
møteboka skal sendast medlemskommunane som melding.

§ 5 Styret og styrets samansetjing
Styret består av 9 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kjønnssamanseijing av
styret går fram av IKS lova § l O,1. ledd siste pkt.
Styremedlemmene/varamedlemmene veljast for to år der halvparten av medlemmene er på val
kvart år.

§ 6 Styrets mynde
Forvaltninga av selskapet hører inn under styret, som har ansvar for ein tilfredsstillande
organisering av selskapet si verksemd. Styret skal sjå til at verksemda vert driven i samsvar
med selskapets sitt formål, selskapsavtalen, selskapets sitt årsbudsjett og andre vedtak og/eller
retningsliner som er fastsett av representantskapet.
Styret skal sjå til at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tryggande kontroll. Styret
skal ha tilsyn med dagleg leiar si leiing av verksemda.

§ 7 Dagleg leiar
Selskapet skal ha ein dagleg leiar med mynde og oppgåver slik det går fram av IKS-lova.

§ 8 Finansiering av selskapet
Selskapet har ein innskotskapital på kr 1 800 000,Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i høve den prosentvise eigardel slik
denne går fram av § 1.
Til dekning av selskapets si årlege drift - herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal
dei deltakande kommunane kvar årleg bidra med tilskott tilsvarande 10 % av den maksimalt
innfordringsbare eigedomskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget
påNyhamna. (T.d. Landanlegg, røyranlegg på havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet
skal for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettåret. Frå
1.1.2012 aukast satsen pr. innbygjar årleg med 5%. Møre og Romsdal fylkeskommune skal
betale inn eit årleg beløp fastsatt av fylkestinget.

§ 9 Nye medlemmer
Vedtak om opptak av ny(e) medlem(mer) krev samtykke frå alle dei andre eigarkommunane.
Opptak av ny(e) medlem(mer) krev endring av selskapsavtalen, jfr. IKS lova§ 4, 2. ledd, L pkt.
Spørsmål om opptak av ny(e) medlem(mer) skal først leggjast fram for representantskapet til
uttale.
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§ 10 Sal av eigardel uttreden av selskapet
Sal av eigardel (eigarskifte) og uttreden av selskapet er regulert i IKS lova§§ 26 og 30.
Utmelding av ein kommune skal skje med minst eitt års varsel. Oppseiingstida vil gå heile det
påfølgjande kalenderår. Ellers gjeld IKS-lova § 30.

§ 11 Endringar
Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle eigarkommunane. Elles gjeld IKS-lova § 4.

§ 12 Anna avtaleverk
Deltakarane har inngått ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er uttømmande regulert i
Selskapsavtalen

§ 13 Tvist
Tvist om tolking av selskapsavtalen mellom eigarkornrnunane og/eller eigarkornrnunane og
selskapet blir avgjort med bindande verknad ved valdgift etter reglane i Lov om voldgift, likevel
slik at sorenskrivaren i Romsdal eller den han gjev mynde åleine utgjer valdgiftsretten.

§ 14 Anna
For tilhøve som ikkje er omtala i denne selskapsavtalen gjeld IKS-lova.
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Revisors beretning
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