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ÅRSBERETNING FOR GASSROR IKS 2017
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 har siden 2015 bestått av 9 eiere; Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde,
Nesset, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret består nå av totalt 9
medlemmer.
Selskapet er et fond som skal finansiere næring- og samfunnsutvikling i regionen. Det er basert
på at 10% av eiendomsskatten som Aukra kommune får fra gassprosesseringsanlegget på
Nyhamna i Aukra skal gå til selskapet, eller minimum 25 kroner (indeksregulert med 5% fra
2012) pr. innbygger i de eierkommunene som ikke har slike inntekter. Frænas andels er også
knyttet til 10 % av eiendomsskatten som kommunen får fra gassprosesseringsanlegget
(røranlegg på havbunn, kraftanlegg/linjer m.v.). Møre og Romsdal fylkeskommune betaler et fast
beløp, som reguleres årlig ihh. til kommunal deflator.
Selskapet er registrert i Aukra kommune. Adressen er Holmesundet 4, 6480 Aukra. Selskapet
har ingen ansatte. Arnt Sommerlund, ved Aukra Næringsforum, har vært innleid som daglig
leder.
Årets resultat viser et overskudd på kr. 10 505 573. Styret foreslår at overskuddet tilføres
selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 62 858 149.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for denne type drift.
Styret har bestått av 5 kvinner og 4 menn.
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede.
Molde, 27.04.2018
Styret for GassROR IKS
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ÅRSREGNSKAP FOR GASSROR IKS 2017
Resultatregnskap
Note:

2017:
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2016

Gassror lks

Balanse pr. 31.12.2017
Note

31.12.2017

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

97 423
407 643

31.12.2016

3 982 412
514 697

505 066

4 497 109

64 273148

50 179 571

62 858149

52352 575

457 705
0
1 462 360

2324105
0
0

64 778 214
64 778 214

54 676 680
54 676 680

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

4,5

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

62 858 149
62 858 149

1920 065
1920 065
64 778 214

52 352 575
52 352 575

2 324105
2 324105
54 676 680

Aukra 09.03.2018
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Årsregnskap for Gassror lks

Organisasjonsnr. 989633902

Gassror Iks

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Innbetaling og utbetaling av midler og tilskudd
Selskapet fakturerer medlemskommunene halvårlig.
Utbetaling av tilskudd skjer når tilskuddsgrunnlag er oppfylt.
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt
Selskapet er en skattefri organisasjon.
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Noter 2017
Note 1 – Innbetalte bidrag fra eierne

Note 2 – Disponerte midler
Prosjekter/tiltak som har fått utbetalt støtte i 2017:
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Note 3 – Lønnskostnad

2017

2016

Note 4 – Annen egenkapital

Note 5 - Eierskap
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Årsrapport for 2017 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 2017 bestått av;
Kommune:
Aukra kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Rauma kommune
Vestnes kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

Medlem:
Ordfører Bernhard Riksfjord
Varaordfører Helge Kjøll jr.
Ordfører Egil Strand
Ordfører Tove Henøen
Ordfører 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 19.05.2017 valgt følgende styre:
Funksjon:

Eier:

Styremedlem:

Personlig varamedlem:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Molde
Aukra
Eide
Midsund
MR fylkesk.
Nesset
Fræna
Rauma
Vestnes

Arne Sverre Dahl
Ingrid Husøy Rimstad
Ole Bjørn Moen
Ketil Ugelvik
Gro Kosberg
Anne Grete Klokset
Anders Skipenes
Toril Hovdenak
Tone Roaldsnes

Mette Holand
Geir J. Göncz
Sverre Hovland
Astrid Abelseth
Willy Loftheim
Bernt Angvik
Linn Eidem Myrstad
Heidi Skaug
Magne Værholm

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.
Møre og Romsdal revisjon IKS 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/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 gassilandføringsanlegget
på Nyhamna i Aukra. De kommuner som ikke har slik eiendomsskatt, skal betale inn et beløp
pr. innbygger i kommunen pr. 01.01 i budsjettåret. I 2017 var beløpet 33,50 kroner. Det er avtalt
at beløpet skal indeksreguleres med 5% hvert år.
I 2017 har Møre og Romsdal fylkeskommune bevilget et tilskudd på kroner 728.000, som
reguleres årlig ihh. til kommunal deflator.

Aktiviteter 2017
Det er avviklet 7 styremøter der 69 saker er behandlet. Representantskapet har hatt 2 møter.
I tillegg har det vært avviklet et strategiseminar for styret (1. og 2. mars), samt et felles
strategiseminar for representasjonsskap og styre (6. oktober).
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Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2017

Handlingsplan 2018
I møte 15.12.2017 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2018:

GassROR IKS har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen, slik det fremgår
av selskapsavtalen.
Selskapets virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eierkommunene har nytte av.
Selskapets formål er videre å medvirke til utvikling av:
• Attraktiv region og kompetent arbeidskraft
• Infrastruktur
• Tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling
• Forsknings- og utviklingsprosjekter
• Videreutvikle Nyhamna i Aukra som gassknutepunkt
Selskapet har følgende strategiske plattform:
a) GassROR IKS skal, sammen med eierkommuner, næringsliv og forskningsog
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b)

c)

d)
e)

utdanningsinstitusjoner, aktivt bidra til samfunns- og næringsutvikling av
regionen.
GassROR IKS kan ta initiativ til å etablere utviklingsprosjekter i regionen.
GassROR IKS skal ikke være prosjekteier. Det er et mål at kommuner og/eller
næringsliv overtar eierskapet til prosjektene når de er etablerte.
GassROR IKS har som mål for perioden 2017-2027 å være med på å bidra til å
løfte større utviklingstiltak som eierkommunene har nytte av. Det er et mål å få
etablert en overordnet regional utviklingsplan for denne strategiperioden.
GassROR IKS skal aktivt informere om selskapets formål, slik at selskapets
midler i best mulig grad utnyttes til regionale utviklingstiltak.
GassROR IKS vil sette av en årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l., med
søknadsfrist og behandling to ganger per år.

Strategiarbeidet fra 2016-2017 følges opp slik:
1) Det legges opp til en økt årlig ramme på 35 mill. kroner, hvorav 5 % planlegges
benyttet til en årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l.
2) I 2018 er FoU/FoI-prosjekter et prioritert satsingsområdet for GassROR IKS.
3) Styret vil legge fram et forslag til kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
Slik budsjett og økonomiplan ble vedtatt på møte av 15.12.2017:
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Oversikt tilsagn
Siden 2007 har GassROR IKS utbetalt støtte og gitt tilsagn på til sammen 178,5 mill. kroner.
Disponerte midler f.o.m. 2007 t.o.m. 2017
i 1.000 kroner:
Haukebøtunnelen
Gassknutepunkt Nyhamna
Romsdalsmuseet
Møreaksen
Molde lufthavnutvikling
Skaret Skisenter/Skarbakken
Vann til gassanlegg på Nyhamna
NCE iKuben - utvikling av NCE for omstilling og innovasjon
Moldejazz
Høgskolen i Molde - Industri 4.0/Industrielt Internett
ROR - utviklingsprosjekter
Ergan kystsenter Bud
iKuben
Molde Næringsforum - sjøfronten og oppgradering av torg
Protomore kunnskapspark (tidl. Molde kunnskapspark)
ROR/Molde sjukehus
Prototypelab - MKP & iKuben
Skaret Skisenter og MOI - rulleskiløype
Fiskebruer ved Atlanterhavsvegen
Norsk tindesenter (til etablering og til filmprosjekt)
Diverse prosjekt under 200.000 kr
Visit Nordmøre og Romsdal - reiselivsutvikling i Øyriket
Byregionprogr.- Molde kommune m.fl.
Moldejazz - nytt flygel
Vestnes NF - prosjekt sjøfront
Norsk Senter for Trygt Veiarbeid
Molde HK Elite - organisasjonsutvikling
Norsk Tindesente - Via Ferrata-klatreløyper
Astero/Nordic Plastic Recyckling - utviklingsstøtte
Midsund IL - steintrapper
Navitas
Akselerator Midt-Norge NTNU
Midsund Næringsforum - Masterplan fiskeri og havbruk
Molde Næringsforum
RaumraRock - del 1 og 2
Vind i Møre
Øyriket i Romsdal
MOI NM på ski 2014
Steinskulpturpark Eide
Bilcross/rallybane - NMK Molde
Nordveggen AS - etablering Innovasjonssenter Åndalsnes

Utbetalt
Rest
Total
2007-2017:
tilsagn:
sum:
55 000
20 000
75 000
13 710
1 500
15 210
8 000
8 000
7 810
7 810
6 000
6 000
5 600
5 600
4 000
1 000
5 000
5 000
5 000
4 500
4 500
3 200
3 200
2 610
2 610
2 350
2 350
2 225
2 225
1 900
1 900
1 700
1 700
1 692
1 692
800
800
1 600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 241
195
1 436
1 275
1 275
456
794
1 250
1 150
1 150
1 000
1 000
629
371
1 000
250
750
1 000
800
800
800
800
750
750
750
750
715
715
667
667
575
575
550
550
525
525
500
500
500
500
500
500
52
448
500
500
500

(Tabellen fortsetter på neste side)
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Disponerte midler f.o.m. 2007 t.o.m. 2017
i 1.000 kroner:

Utbetalt
2007-2017:

Aker Akademiet
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"
Karrieredagene - Molde Næringsforum m.fl. (2017-2019)
Eksportvegen inn i NTP
Fiskerikai Harøysundet
Kunstfrosset skøytebane Isfjorden IL
Utredning golfbane i Fræna
Bjørnsund Leirskole
Vikingpark Hustadvika
Bjørnsund Leirskole
Raumrarock - "Akademiet"
Karrieredagene - Molde Næringsforum m.fl. (2015-2016)
Nesset Næringsforum - Mardøla formidlingssenter
Visit Nordmøre og Romsdal - topptur-turisme
Plassen - Molde kulturbygg
TV2-program "Ønskedrømmen"
Gassknutepunkt Nyhamna - 10 år markering
Destinasjon Molde og Romsdal
Skarbakkene - videreutvikling rekruttbakker
Møreaksen - Menon-utredning
Molde kommune – støtte til fasadeprosjekt
Teatret Vårt - mobil sceneløsning
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018
Nesset Musikkfest
Aukra kommune m.fl. - Sykkeltilrettelegging Mordal - Eidskrem
Romsdal kystlag - storbåtnaust/kystsenter fase1
Midsund NF m.fl. - næringsutv. Møreaksen og Kjerringsundet
Aukra kommune - ormidling av krigens kulturminne
Midsund NF m.fl. - reiseliv i "Nye Molde"
Andersgardløa
Molde Taekwon-Do Klubb – arrangere NM 2017
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
MOI – arrangere norgescup i skiskyting i 2018
Sum:

Rest
tilsagn:

450
150
400
400
300
300
300
300
300
150

270
250
240
225
113
210

50
113
100
-

133 561
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Total
sum:

300
450
409
-

300
300

100
200
200
200
100
100
100
100
50
50
50
50
44 759

450
450
450
409
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
270
250
240
225
213
210
200
200
200
150
113
100
100
100
100
50
50
50
50
178 470

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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Årsrapport 2017
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 5 møter i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna i
2017.

Innledning
I 2017 har aktiviteten vært preget av avslutning av utbyggingen på Nyhamna (Nyhamna Expansion)
og endelig ferdigstillelse 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.
I tillegg ble 2017 preget av at det da var ti år siden oppstarten av gasseksporten fra Nyhamna til
Storbritannia gjennom Langeled. Gassknutepunkt Nyhamna har markert dette gjennom prosjektet
Nyhamna 10 år.
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Aktivitetsnivået i bransjen er på vei opp igjen etter en periode med lav oljepris, som har ført til
betydelige reduksjoner både i oljeselskapene og i leverandørindustrien. Det har vært gjort
omfattende grep som har redusert kostnadsnivået i bransjen betydelig de siste par årene. Vi
registrere nå at investeringene og aktivitetsnivået på nytt er på vei oppover.
Mandat

Gassknutepunkt Nyhamna sitt mandat, som er behandlet i styringsgruppen og vedtatt i
representantskapet i GassROR IKS:

Nyhamna 10 år
Gjennom prosjektet Nyhamna 10 år markerte Gassknutepunkt Nyhamna at det i 2017 var 10 år
siden oppstarten av gasseksporten fra Nyhamna. I denne tiårs-perioden har Nyhamna stått for
leveransen av mellom 20 og 25 % av det totale gassforbruket i Storbritannia.

I Nyhamna 10 år ble det fokusert på å dokumentere og markedsføre hva gassaktiviteten på
Nyhamna har betydd både lokalt og nasjonalt:
• Utviklet egen logo for jubileet
• Tett samarbeid med elever ved Molde vgs. for utarbeidelse av egen video og ved
Romsdal vgs. vedrørende aktiviteter på Aker stadion i forbindelse med
eliteserieoppgjøret mellom MFK og Tromsø
• Engasjert Møreforsking i utarbeidelsen av en forskningsrapport med oppsummering
av ringvirkningene fra aktiviteten på Nyhamna
• Markering under Aukradagen 2017
• Profilering under Offshore Europe i Aberdeen
• Markering under Rundebordskonferansen 2017

Rundebordskonferansen 2017
Markering av Nyhamna 10 år ble et av hovedtemaene under Rundebordskonferansen 2017. Blikket
ble også rette fremover for å se på videre utvikling med tilhørende ringvirkninger i tillegg til å
belyse Nyhamna og norsk gass sin plass i Europas grønne skifte.

Rundebordskonferanse 2017 var meget godt besøkt med en rekke prominente foredragsholdere og
gjester som blant annet Sarah Gillet (den Britiske Ambassadør i Norge), Terje Søviknes (olje- og
energiminister) og Kjell Magne Bondevik (tidligere statsminister).

Under styret sin evaluering konkluderte man med at dette var den beste rundebordskonferansene
som har vært arrangert.

Temaene for «rundebordsdiskusjonene» etter lunsj ble satt sammen i samarbeid med Møre og
Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen, Høgskolen i Molde og ROR.
Aukra Næringsforum var medarrangør og ga både økonomisk støtte og bidro i det praktiske
arbeidet med gjennomføringen av konferansen.

De tidligere Hydro-direktørene Eivind Reiten, Bengt Lie Hansen og Thor A Tangen ble tildelt
Gassknutepunkt Nyhamna sin ærespris i forbindelse med Rundebordskonferansen 2017.

Forskningsprosjekt angående ringvirkninger av aktiviteten på Nyhamna
Gassknutepunkt Nyhamna engasjerte Møreforskning til å gjennomføre et mindre
forskningsprosjekt for å oppsummere tidligere ringvirkningsanalyser av aktiviteten på Nyhamna.
Aukra Næringsforum var med å finansiere studien som ble presentert av Møreforskning i et
avisoppslag i Romsdals Budstikke og omtalt under Rundebordskonferansen 2017.

Nyhamna spillvarme

Energiregion Møre har i langt tid arbeidet med aktiv utnyttelse av spillvannet på Nyhamna. Dette
har blant annet vært tema under flere tidligere rundebordskonferanser.

Gassknutepunkt Nyhamna var også i 2017 engasjert i dette arbeidet, men en har ikke kommet
nærmere realisering av prosjekt for utnyttelse av denne energien.

Leverandørseminar i samarbeid med DEA

Gassknutepunkt Nyhamna tok initiativet til et seminar hvor lokal leverandørindustri fikk
muligheten til å presentere seg for oljeselskapet DEA som står som utbygger av Dvalin-feltet. Det
deltok 20 representanter for lokal leverandørindustri på dette seminaret som ble gjennomført i
september.

Deltakelse på diverse seminar og møter
•
•
•

Frokostmøte Aukra Næringsforum, Aukra
Petropolen, Kristiansund
Næringslivsseminar i regi av Sparebank1 SMN, Molde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offshore Strategikonferanse, Stavanger
Norskehavskonferansen, Stjørdal
Dialogkonferanse med Norsk Olje & Gass, Kristiansund
Beerenberg-seminar, Bergen
Shell-samling i forbindelse med Moldejazz, Molde
Rundebordskonferansen 2017, Molde
Offshore Europe, Aberdeen
Leverandørseminar i samarbeid med DEA, Molde
Ormen Lange 10 år, Aukra
Dialogmøte med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge, Kristiansund
Shell sin Energy Dialogue, Oslo
Statoils Leverandørdag, Kristiansund
Shell-kvelden, Kristiansund
Desemberkonferansen, Kristiansund
Representantskapsmøte GassROR IKS, Molde

Administrasjonen har i tillegg deltatt på diverse møter og samlinger med blant annet Gassco, Shell,
LO, Norsk Industri og Møre, Romsdal fylkeskommune og Sintef.

Profilering
•
•
•
•
•
•

«Gassloungen» på Molde lufthavn Årø
Profilering på Tollboden og på Romsdalsmuseet i forbindelse med Moldejazz
Div annonsering
Video som er blitt distribuert gjennom Youtube
Profilering under Offshore Europe i Aberdeen
Drift av nettstedet www.gassknutepunkt.no

Regnskap

Kostnadene til drift av Gassknutepunkt Nyhamna var i 2017 på nivå med de foregående årene til
tross for en del ekstraordinære utgifter i forbindelse av markeringen av Nyhamna 10 år.

Regnskapet er administrert av GassROR IKS og ført av Økonomisenteret.
Molde, 13. april 2017

Styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna
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