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GassROR IKS

Årsberetning for GassROR IKS
2014

GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna,
Midsund og Molde om ilandføring av gass fra Ormen Lange til Aukra. Selskapet er et fond
som skal finansiere næringsutvikling i regionen 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. Møre og Romsdal fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006.
Selskapet er registrert i Aukra kommune med adresse Holmsundet 4, 6480 Aukra.
Selskapet har ingen ansatte. Steinar Melbø, prosjektleder i Aukra Næringsforum, utleies til
GassROR IKS som daglig leder.
Årets resultat viser et overskudd på kr 3 731 240. Styret foreslår at overskuddet tilføres
selskapets egenkapital som ved årets slutt blir kr 36 153 636.
Styret har bestått av 6 medlemmer. Høsten 2014 gikk Anne Oterhals og Dagfinn Aasen ut av
styret og ble erstattet av Ketil Ugelvik og Ingrid Husøy Rimstad. Årsaken til dette skyldtes at
de to førstnevnte sluttet i sine stillinger i henholdsvis Midsund kommune og Aukra kommune.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for denne type drift.
Styret har bestått av 6 medlemmer, kjønnsmessig likt fordelt.
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede.

Aukra, 6. februar 2015
I styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl
Styreleder

Ole Bjørn Moen
Nestleder

Ingrid Husøy Rimstad

Linn Eidem Myrstad

Gro Kosberg

Ketil Ugelvik
Steinar Melbø
Daglig leder
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Aukra, 6.2.2015
I styret for GassROR IKS
Arne Sverre Dahl
Styreleder

Ole Bjørn Moen
Nestleder

Ingrid Husøy Rimstad
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Linn Eidem Myrstad

Gro Kosberg
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Årsrapport for 2014 fra styret

Eierskap og organisering
Selskapskapitalen i GassROR IKS på 1,2 million kroner er fordelt med 16,67 % på hver av
de 6 eierkommunene:
200 000 kroner
 Aukra kommune
200 000 kroner
 Midsund kommune
200 000 kroner
 Molde kommune
200 000 kroner
 Fræna kommune
 Eide kommune
200 000 kroner
 Møre og Romsdal fylkeskommune 200 000 kroner
Representantskapet, som er selskapets øverste organ, har i 2014 bestått av;
 Ordfører Aukra kommune Bernhard Riksfjord.
 Varaordfører Aukra kommune Helge Kjøll jr.
 Ordfører Eide kommune Ove Silseth
 Ordfører Fræna kommune Nils Johan Gjendem
 Ordfører Midsund kommune Einar Øien
 Ordfører Molde kommune Torgeir Dahl
 Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune Jon Aasen
Representantskapet har i møte 9.05.2014 valgt følgende styre for ett år:
Funksjon

Styremedlem

Personlig varamedlem

Leder

Arne Sverre Dahl, Molde kommune

Mette Holand

Nestleder

Ole Bjørn Moen, Eide kommune

Sverre Hovland

Medlem

Anne Oterhals, Midsund

Ketil Ugelvik

Medlem

Dagfinn Aasen, Aukra kommune

Anne Jorunn Sandøy

Medlem

Linn Eidem Myrstad, Fræna kommune

Anders Skipenes

Medlem

Gro Kosberg, Møre og Romsdal
fylkeskommune

Willy Loftheim

I møte 5.12.2014 i representantskapet ble den nye rådmannen i Aukra, Ingrid Huse
Rimstad, valgt som styremedlem til erstatning for den tidligere rådmann Dagfinn Aasen.
Rådmann Ketil Ugelvik ble valgt som nytt styremedlem som erstatning for Anne Oterhals
som har fratrådt stillingen som økonomisjef i Midsund kommune.
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GassROR IKS har inngått en avtale med Aukra Næringsforum om forretningsførsel.
Prosjektleder i Aukra Næringsforum, Steinar Melbø, er innleid som daglig leder. Selskapet
har forretningsadresse; Holmsundet 4, 6480 Aukra.
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er selskapets revisor.
Formål og strategi
Fra selskapets vedtekter fremgår at virkeområdet skal være avgrenset til prosjekt og tiltak
som eierkommunene har nytte av. Selskapets formål er å medvirke til utvikling av:
 Infrastruktur (veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vann- og gassforsyning).
 Tilrettelegging for næringsutvikling (generelle utviklingstiltak, utredninger,
industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
 Forsknings- og utviklingsprosjekter.
 Aukra som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i hele regionen.
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.
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
utbygginga. Som et minimum skal hver eierkommune betale inn et beløp pr. innbygger i
kommunen pr. 01.01 i budsjettåret. I 2014 var beløpet 28,94 kroner. Det er avtalt at beløpet
skal indeksreguleres med 5% hvert år.
I 2014 har Møre og Romsdal fylkeskommune bevilget et tilskudd på kr 625 000.

Aktiviteter 2014
Det er avviklet 7 styremøter der 45 saker er behandlet. Representantskapet har hatt 3 møter.
Styret har i 2014 behandlet en henvendelse fra kommunene Nesset, Rauma og Vestens om
medeierskap i GassROR IKS. Styret mente at en utvidelse av eierskapet som omfatter alle
kommunene i Molderegionen ville være en styrke i arbeidet med å gjøre hele region mer
attraktiv som bo-, arbeides- og serviceregion. Representantskapet har sluttet seg
til styrets synspunkter og har anbefalt sine respektive kommune om å utvide
selskapet med 3 nye eierkommuner. I desember 2014 hadde alle
eierkommunene godkjent at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes kunne bli
medeiere i GassROR IKS. På årsmøtet som er berammet til 27.2.2015, blir
vedtektene endret i samsvar med utvidelsen eierskapet og styret blir utvidet fra
6 til 9 medlemmer.
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Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2014

Handlingsplan 2015
I møte 5.12.2014 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2015 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-,
arbeides- og 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 2015 og økonomiplan 2016 - 2018
Representantskapet har godkjent følgende budsjett for 2015 og økonomiplan for
2016-2018.

Budsjett
2015

2016

17 562

18 542

19 382

19 532

620

620

620

620

Molde

788

827

868

912

Eide

105

110

116

122

Midsund

61

64

67

70

Nesset

92

97

101

107

Rauma

226

237

249

262

Vestnes

202

212

223

234

Møre og Romsdal fylke 2)

625

625

625

625

20 281

22 479

23 510

23 856

Tusen kroner
Aukra
Fræna

1)

Inntekter

Økonomiplan
2017
2018

Driftskostnader

603

633

664

698

Finansinntekter

1 031

1 145

1 258

1 374

Midler til disposisjon

20 709

22 991

24 104

24 532

Utbetalinger - innvilget

17 000

18 000

19 000

20 000

Resultat - ubenyttede midler
Kapital ved utgangen av året

3 709
39 863

4 991
44 854

5 104
49 958

4 532
54 490

Tilsagn

10 610

7 610

5 500

5 500

1) Etter at representantskapet behandlet budsjett og økonomiplanen har Fræna kommune opplyst
at fra 2015 vil 10% av eiendomsskatten fra Nyhamna utgjøre 676 000 kroner.
2) Styret har nå vedtatt å sende en søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om
indeksregulering av bidraget på linje med økningen som de øvrige medeiere har – 5% økning pr.
år fra 2012.
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I perioden fra 2007 til 2018 har GassROR IKS utbetalt støtte og gitt tilsagn
på til sammen 118,6 millioner kroner.

Disponerte midler 2007 - 2018
Utbetal
1000 kroner
2007 -2014
Haukebøtunnelen
40 000
Gassknutepunkt Nyhamna
9 568
Møreaksen
6 825
Molde Lufthavnutvikling
6 000
Skaret Skisenter/Skarbakken
4 100
Romsdalsmuseet
3 000
Vann til Ormen Lange
2 500
Ergan kystsenter Bud
2 350
Molde Kunnkskapspark
1 700
ROR / Molde Sjukehus
1 692
Fiskebruer Atlanterhavsvegen
1 500
ROR drift
1 110
Norsk Tindesenter
1 000
i Kuben
975
Vind i Møre
525
Øyriket i Romsdal
500
MOI NM på ski 2014
500
Navitas
500
Akselrator Midtnorge - NTNU
495
Aker Akademiet
450
Fiskerikai Harøysundet
400
Utredning golfbane i Fræna
300
Bjørnsund Leirskole
300
Vikingepark Hustavika
300
Bjørnsund leirskole
300
Plassen - Molde Kultureiendom
270
TV2 program - Ønskedrømmen
250
Destinasjon Molde og Romsdal
225
Steinskulturpark Eide
200
Divesr prosjekt under 200 000
926
Sum
88 761

Tilsagn
2015-2018
20 000
2 000

5 000
2 000

220

300
360
29 880
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Årsrapport 2014
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
Steinar Melbø (regnskap), Aukra Næringsforum
Styringsgruppemøter
Det ble totalt arrangert 6 møter i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna i
2013.
Innledning
Nyhamna er besluttet utbygd som et gassknutepunkt for Norskehavet. Prosjektet
med oppkobling av Aasta Hansten-feltet gjennom Polarled er godt i gang.
Gassknutepunkt Nyhamna har innledet samarbeid med Gassco med mål om å
øke kapasitetsutnyttelsen av Polarled.
Gassknutepunkt Nyhamna sitt fokusområde har vært å arbeide for økt andel
lokale leveranser og ringvirkninger i forbindelse med drift og utbygging på
Nyhamna.
Vi registrerer med tilfredshet at Møreforskning har dokumentert at
ringvirkningene har blitt betydelig større enn forutsatt. Samtidig registrerer vi at
Shell har stor fokus på dette – både i forbindelse med informasjon til
myndighetene og konkrete krav overfor kontraktørene.
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Som forventet, og i tråd med erfaringer fra andre ilandføringssted, har det vært
svært krevende å få til noen form for industriell bruk av gass på Nyhamna
Arrangement i regi av Gassknutepunkt Nyhamna
• Seminar i forbindelse med besøk av LO-leder Gerd Kristiansen i Molde og
Aukra
• Arrangement på flyplassen og seminar på Nyhamna – 10 år siden
beslutningen om utbygging av Ormen Lange
• Rundebordskonferansen 2014
• Organisert besøk for Ola Elvestuen (leder av energi- og miljøkomiteen på
Stortinget) til Aukra og på Nyhamna
• Stand og arrangement i forbindelse med ONS2014 i Stavanger
• Lunsj-seminar på Bristol i forbindelse med cupfinalen
• Div arrangement i forbindelse med MFK-kamper på Aker Stadion
Deltakelse på diverse seminar
• Shell’s Operalunsj, Kristiansund
• Treffpunkt Nyhamna (Navitas), Molde
• Innsiden (Navitas), Molde
• Petropolen, Kristiansund og Molde
• Norskehavskonferansen, Stjørdal
• Norskehavsrådets studietur til Aberdeen
• Åpning av Kværner sitt kontor i Molde
• Jazzgass, Molde
• Beerenberg-seminar, Molde
• ONS2014 i Stavanger inkludert NORA-møter sammen med Aukra
kommune
• Shell Energy Dialogue, Oslo
• Statsråd Tord Liens besøk på Nyhamna
• Desemberkonferansen, Kristiansund
• Representantskapsmøte GassROR IKS
Deltakelse i prosjekt og andre aktiviteter
• Oppfølging av Navitas mht lokale ringvirkninger
• Oppfølging og møter med Shell, Møreforskning Molde, Kværner og
Beerenberg mht lokale ringvirkninger
• Møter med LMG Marin ang mulig LNG-fabrikk i Aukra
• Representert GassROR IKS i industriklyngen iKuben sine møter
• Div møter med blant annet Aukra kommune, Aukra NF, Gassco, Shell,
Kværner, Beerenberg, LO, Norsk Industri m.fl.
• Medlem i Energiregion Møre sitt Spillvarmforum
• Sponsing av en PhD-stipendiat ved Høgskolen i Molde
• Koordinering av arbeidet med utredning av Norsk Gasskompetansesenter i
Aukra (delvis separat oppdrag fra Aukra Næringsforum)
Støtte til PhD-stipendiat Katerina Shaton
Som en sentral del av Gassknutepunkt Nyhamna sitt arbeid for å styrke
Høgskolen i Molde som et senter for petroleumslogistikk ble det også i 2014 gitt
økonomisk støtte til PhD-stipendiat Katerina Shaton sitt arbeid:
Konferansepresentasjoner:
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•

NOFOMA 2014 (Nordisk logistikkonferanse): “Appraisal practice in gas
transport infrastructure development on the Norwegian continental shelf.”
København, 11-13. Juli 2014.
• IFORS 2014 (International Federation of Operational Research Societies):
“The value of strategic flexibility in gas transport infrastructure
investments.”
Barcelona 13-18. Juli, 2014

Publisering i vitenskapelig tidsskrift:
• “Incentive problem in gas transport infrastructure development on the
Norwegian continental shelf”. Procedia Computer Science 2014 ;Volum 31.
s. 413-422.
Artikkelen ble også presentert på konferansen ITQM 2014 : the Second
International Conference on Information Technology and Quantitative
Management.
Moskva 3-5. Juni 2014.
Høsten 2015 starter høgskolen opp et nytt masterprogram i petrolumslogistikk.
Det er et samarbeidsprosjekt med 3 russiske universiteter - Gubkin Russian State
University of Oil and Gas, Higher School of Economics og St. Petersburg State
University. Undervisningen blir dels i Russland, dels i Norge (Molde/Kristiansund).
Studiet vil ha både norske og russiske studenter. Samarbeidsavtalen mellom
partnerne innebærer også at det skal utvikles felles PhD kurs i
petroleumslogistikk, samarbeid om veiledning på master og PhD nivå samt
etablering av forskningssamarbeid.
Arbeidet med Senter for Petroleumslogistikk, som har fått støtte fra GassROR
IKS, er videreført og administrerers nå av Møreforskning Molde AS.
Prosjektregnskap 2014

Gassknutepunkt
Nyhamna
Prosjektledelse - Krafti
Kjøpte tjenester - konsulent
Profilering - markedsføring
Rundebordskonferanse
Møteutgifter
Reiser - seminar
Oljemesse i Stavanger
Honorar prosjektstyret
Diverse
Sum
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Regnskap
2014
499 784
21 454
256 937
339 714
73 086
82 443
140 247
70 614
17 864
1 502 143
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Profilering
• Profilering - Molde Lufthavn, Aukra Auto, Moldejazz, ONS2014 og div
papiraviser
• 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 l 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 l 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
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 l 0% 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
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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.

§ 10 Sal av eigardel uttreden av selskapet
selskape
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.

Molde, 26. februar 2015

for Aukra kommune

for Eide kommune

for Fræna kommune

for Midsund kommune
fylkeskommune

for Molde kommune

for Møre og Romsdal

for Nesset kommune

for Rauma kommune

for Vestnes kommune
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