Dagsorden styremøte GassROR IKS
Tid:
Sted:

Fredag 26. okt. 2018 – kl. 08.15 til ca. kl. 11.15
Formannskapssalen, Molde rådhus.

Sak 47/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 48/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 21.09.2018
Sak 49/18 Orienteringer
Sak 50/18 Status økonomi
Sak 51/18 Konsekvenser av kommunereformen for GassROR IKS
Sak 52/18 Søknad fra Molde Næringsforum – søknad om tilleggsbevilgning
for masterplan reiseliv
Søker om å øke tilsagnet fra 1,5 mill. kroner av 6 mill. kroner til 3 mill. kroner
av 6,9 mill. kroner.

Sak 53/18 Søknad fra Nordveggen AS – «omdisponering
etableringstilskudd Innovasjonssenter Åndalsnes»
Sak 54/18 Møtedatoer ut 2018
Eventuelt
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SAK 48-18

Tid:
Sted:

Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Fredag 21. september 2018 – kl.13.30 – kl.15.20.
Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:
Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes,
Toril Hovdenak, Gunn Randi Seime, Tone Roaldsnes, Ketil Ugelvik og Bernt Angvik.
Forfall: Anne Grete Klokset – vara Bernt Angvik møtte.
Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Sak 40/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 42/18 Orienteringer ble flyttes sist på dagsorden.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 41/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 15.06.2018
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 15.06.2018 ble godkjent.

Sak 43/18 Status økonomi

Daglig leder orienterte om utsendt regnskapsrapport, samt statusrapport for tilsagn.
Vedtak:
Styret tok økonomirapport og status for tilsagn til orientering.

Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid
– ny behandling

Daglig leder utdypet opplysninger i saksframlegget, med tilhørende rapportering fra NSTV.
Styret drøftet så saken.
Vedtak:
GassROR IKS ga et tilsagn til etablering av Norsk Senter for Trygt Vegarbeid (NSTV) på 1 mill.
kroner - tilsvarende 24,39% av et totalbudsjett på 4,1 mill. kroner (jfr. sak 28/16 av 17.06.16).
NSTV sin egen rapportering av 12.09.18 viser et prosjektregnskap på 1.65 mill. kroner.
GassROR IKS avkorter den totale støtten tilsvarende - til totalt 402.000 kroner, og ber om å få
tilbakebetalt 227.000 kroner av NSTV innen utgangen av 2018.
Basert på rapporteringen og tilbakemeldingen fra NSTV, så oppfatter GassROR IKS at
søknaden fra NSTV av 18.09.2017 er å anse som trukket.
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Sak 44/18 Søknad fra Nordmøre og Romsdal friluftsråd – støtte til innkjøp av
2 stk. båter ved etablering av Skjærgårdstjenesten
Daglig leder orienterte nærmere om søknad og saksframlegg.

Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 300.000 kroner til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdalsom støtte til innkjøp av 2 stk. båter ved etablering av Skjærgårdstjenesten - slik tiltaket er
beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen
to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved
gjennomføring av prosjekt.

Sak 45/18 Søknad fra Ungt Entreprenørskap - støtte for at flere skoler i
GassROR IKS sitt område kan etablere elevbedrifter.
Daglig leder orienterte nærmere om søknad og saksframlegg.

Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 200.000 kroner over to år til Ungt Entreprenørskap Møre
og Romsdal- som støtte for at flere skoler i GassROR IKS sitt område kan etablere elevbedrifter
og ha fokus på bærekraft - slik tiltaket er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen
to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales en gang per år mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 42/18 Orienteringer

Daglig leder innledet om følgende saker:
• Søknad fra Sund Bredbånd AS – støtte til transportnett mellom Otrøya og Gossen
• Søknad fra Tomrefjord IL - støtte til innkjøp av aktivitetsutstyr ved Tomrefjord idrettsbygg
• Juridisk vurdering av selskapsavtalen m.v. for GassROR IKS igangsatt.
• Plassering av selskapets midler – utredning igangsatt.
• Regnskapsrutiner – gjennomgang regnskapsbyrå med tanke på forbedring, kvalitetssikring og
ev. effektivisering. Vurderer elektronisk bilagshåndtering.
• Personvernerklæring etablert på nettsidene til GassROR IKS (ifbm. GDPR)
• Årsberetninger oppdatert på nett (for perioden 2012 til 2017)
• Tusten – mulig utviklingsprosjekt for helårsdrift
• Representasjon: Storlihytta – første spadestikk – 20. september.
• Restanseliste oppgaver:
o Representasjonsregler
o Kommunikasjonsstrategi
o Forbedring av postjournal og arkiv – utarbeidet liste i sharepoint
o Småtiltaksspott - retningslinjer
o Fakturere medlemmer for driftstilskudd
• Oppfølging av strategisk plattform.
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Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

Eventuelt

Følgende datoer ble satt for møter ut høsten 2018:
Fredag 26 oktober
Fredag 30. november
Representantskapsmøte fredag 14. desember
Møtet slutt kl. 15.20.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Anne Grete Klokset (sett)

Bernt Angvik
Arnt Sommerlund
Referent
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SAK 50-18

Økonomiske rapporter
September- 2018

GassROR IKS
Innhold
Resultat
Balanse
Resultat spesifisert
Balanse spesifisert

Sparebank 1 SMN Regnskap AS

-19.10.2018

Resultat September
Hittil regnskap

Tilførte midler

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
September
ett total

0

22 860 000

30 480 000

-30 480 000

0

Utbetalte midler

-1 665 643

-26 250 000

-35 000 000

33 334 357

-4 690 617

Netto tilførte midler

-1 665 643

-3 390 000

-4 520 000

2 854 357

-4 690 617

Lønn til ansatte
Andre godtgjørelser oppgpl.
Arbeidsgiveravgift og pensj
Andre personalkostnader
Verktøy, inventar, driftsm.
Fremmede tjenester
Kontorrekvisita
Telefon og porto
Reise/ diett
Salg, reklame og repr.
Andre kostnader

0

0

0

0

-22 000

-93 640

-90 000

-120 000

26 360

-100 454

-16 960

0

0

-16 960

-12 980

-269 877

-420 000

-560 000

290 123

0

-8 820

0

0

-8 820

0

-116 894

-22 500

-30 000

-86 894

-166 323

-9 000

-37 500

-50 000

41 000

-40 374

-558

0

0

-558

-358

0

0

0

0

-3 620

-2 162

0

0

-2 162

0

-518

-150 000

-200 000

199 483

-256

Gassknutepunkt Nyhamna

-1 521 332

0

0

-1 521 332

-1 193 877

Driftsresultat

-3 705 403

-4 110 000

-5 480 000

1 774 597

-6 230 859

Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

0

673 500

898 000

-898 000

0

-4 718

0

0

-4 718

-241

-3 710 121

-3 436 500

-4 582 000

871 879

-6 231 100
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 19.10.2018

Balanse 2018
IB

Kundefordringer

Hittil Sep

Hittil Sep + IB

97 423

-97 424

-1

Kontanter, bank og post

64 273 148

-4 340 144

59 933 004

Omløpsmidler

64 370 571

-4 437 568

59 933 003

Eiendeler

64 370 571

-4 437 568

59 933 003

Opptjent egenkapital

-62 858 149

3 710 121

-59 148 027

Egenkapital

-62 858 149

3 710 121

-59 148 027

-457 705

300 986

-156 720

407 643

-139 899

267 744

Annen kortsiktig gjeld

-1 462 360

566 360

-896 000

Kortsiktig gjeld

-1 512 423

727 447

-784 976

-64 370 571

4 437 568

-59 933 003

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avg.

Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 19.10.2018

Resultat September
Hittil regnskap

3400 TILFØRTE MIDLER

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
September
ett total

0

22 860 000

30 480 000

-30 480 000

0

0

22 860 000

30 480 000

-30 480 000

0

-1 665 643

-26 250 000

-35 000 000

33 334 357

-4 690 617

Utbetalte midler

-1 665 643

-26 250 000

-35 000 000

33 334 357

-4 690 617

Netto tilførte midler

-1 665 643

-3 390 000

-4 520 000

2 854 357

-4 690 617

0

0

0

0

-22 000

0

0

0

0

-22 000

66 360

0

0

66 360

0

0

0

0

0

-454

-160 000

-90 000

-120 000

-40 000

-100 000

-93 640

-90 000

-120 000

26 360

-100 454

-16 960

0

0

-16 960

-12 980

-16 960

0

0

-16 960

-12 980

-269 877

-420 000

-560 000

290 123

0

-269 877

-420 000

-560 000

290 123

0

-8 820

0

0

-8 820

0

Tilførte midler
4000 UTBETALTE MIDLER

5000 LØNN TIL ANSATTE
Lønn til ansatte
5090 PERIODISERINGSKONTO LØ
5310 KILOMETERGODTGJØRELS
5330 STYREHONORAR
Andre godtgjørelser oppgpl.
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Arbeidsgiveravgift og pensj
5900 HONORAR DAGLIG LEDER
Andre personalkostnader
6552 PROGRAMVARE
Verktøy, inventar, driftsm.

-8 820

0

0

-8 820

0

6701 REVISJONSHONORAR

-19 000

-22 500

-30 000

11 000

0

6705 REGNSKAPSHONORAR

-44 794

0

0

-44 794

-44 328

6790 ANNEN FREMMED TJENEST

-53 100

0

0

-53 100

-121 995

-116 894

-22 500

-30 000

-86 894

-166 323

0

0

0

0

-31 374

-9 000

-37 500

-50 000

41 000

-9 000

-9 000

-37 500

-50 000

41 000

-40 374

-558

0

0

-558

-300

0

0

0

0

-58

Fremmede tjenester
6800 KONTORREKVISITA
6860 MØTE, KURS, OPPDATERIN
Kontorrekvisita
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC
6940 PORTO
Telefon og porto

-558

0

0

-558

-358

7100 BILGODTGJØRELSE,OPPGA

0

0

0

0

-2 646

7101 Åpnet pr. 26.09.17

0

0

0

0

-618

7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPP

0

0

0

0

-356

0

0

0

0

-3 620

-2 162

0

0

-2 162

0

-2 162

0

0

-2 162

0

Reise/ diett
7320 REKLAMEKOSTNAD
Salg, reklame og repr.
7770 BANK- OG KORTGEBYR
7790 ANNEN KOSTNAD
Andre kostnader

-518

0

0

-518

-256

0

-150 000

-200 000

200 000

0

-518

-150 000

-200 000

199 483

-256

-424 800

0

0

-424 800

-357 597

6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE -

-12 500

0

0

-12 500

-141 375

6602 GKP-N PROFILERING - MAR

-469 388

0

0

-469 388

-118 962

6603 GKP-N RUNDEBORDSKONF

-391 159

0

0

-391 159

-243 842

0

0

0

0

-7 250

6605 GKP-N REISER - SEMINAR

-109 485

0

0

-109 485

-44 694

6609 GKP-N ONS 2016

-114 000

0

0

-114 000

0

6610 GKP-N NYHAMNA 10 ÅR

0

0

0

0

-248 221

6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADE

0

0

0

0

-31 936

6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE

6604 GKP-N MØTEUTGIFTER
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 19.10.2018

Resultat September

Hittil regnskap

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
September
ett total

Gassknutepunkt Nyhamna

-1 521 332

0

0

-1 521 332

-1 193 877

Driftsresultat

-3 705 403

-4 110 000

-5 480 000

1 774 597

-6 230 859

0

673 500

898 000

-898 000

0

0

673 500

898 000

-898 000

0

-4 718

0

0

-4 718

-241

8051 RENTEINNTEKTER BANKINN
Finansinntekter
8155 RENTEKOSTNAD LEVERAN
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

-4 718

0

0

-4 718

-241

-3 710 121

-3 436 500

-4 582 000

871 879

-6 231 100

Side 2

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 19.10.2018

Balanse 2018
IB

1500 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer

Hittil Sep

Hittil Sep + IB

97 423

-97 424

-1

97 423

-97 424

-1

1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857

33 504 097

-4 340 144

29 163 953

1925 BFH 4100.72.54510

21 317 050

0

21 317 050

1926 BFH 4100 72 75461

9 452 000

0

9 452 000

Kontanter, bank og post

64 273 148

-4 340 144

59 933 004

Omløpsmidler

64 370 571

-4 437 568

59 933 003

Eiendeler

64 370 571

-4 437 568

59 933 003

-62 858 149

0

-62 858 149

0

3 710 121

3 710 121

Opptjent egenkapital

-62 858 149

3 710 121

-59 148 027

Egenkapital

-62 858 149

3 710 121

-59 148 027

-457 705

300 986

-156 720

-457 705

300 986

-156 720

407 643

-139 899

267 744

0

0

0

2050 ANNEN EGENKAPITAL
2090 UDISPONERT RESULTAT

2400 LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
2740 FYLKESSKATTESJEFEN
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.
Skyldige offentlige avg.

407 643

-139 899

267 744

2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.I

-566 360

566 360

0

2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-896 000

0

-896 000

Annen kortsiktig gjeld

-1 462 360

566 360

-896 000

Kortsiktig gjeld

-1 512 423

727 447

-784 976

-64 370 571

4 437 568

-59 933 003

Egenkapital og Gjeld
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 19.10.2018

GassROR IKS ‐ status tilsagn 2018
Oversikt over aktive tilsagn
Tilsagn:
Haukebøen ‐ Samspleis AS
Vann til Nyhamna

NCE iKuben ‐ støtte til 5‐årig NCE‐prosjekt
Gassknutepunkt Nyhamna

Høgskolen i Molde ‐ treårog satsing innovasjonsmiljø
Protomore kunnskapspark ‐ videreutvikling
Molde NF ‐ sjøfronten og torg
Molde kunnskapspark/iKuben ‐ prototypelab

Visit Nordmøre og Romsdal AS ‐ opplevelsesskredder
Molde kommune m.fl. ‐ Byregionprogr. fase 2
Norsk senter for trygt veiarbeid AS ‐ etablering
Vestnes NF ‐ prosjekt sjøfront

Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling
Møre og Romsdal turistforening ‐ Storlihytta
Astero/Nordic Plastic Recykling
Midsund NF ‐ Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»
NMK Molde ‐ bilcross/rallybane

Nordveggen AS ‐ Innovasjonssenter Åndalsnes
Molde NF ‐ karrieredagene 2017‐2018‐2019
Bjørnsonfestivalen ‐ "SamLES LITT"

Rauma og Vestnes ‐ «Eksportvegen inn i NTP»
Nesset Næringsforum ‐ Mardøla formidlingssenter
Visit Nordmøre og Romsdal AS ‐ toppturturisme
Møreaksen ‐ profileringsprosjekt 2017‐2018
Molde kommune ‐ fasadeprosjekt
Teatret Vårt ‐ støtte til mobil sceneløsning
Teaterhjelpa ‐ Atlanterhavsspelet 2018
Nesset Musikkfest ‐ treårig utvikling
Skarbakkene SA ‐ videreutvikling rekruttbakker
Rabalderfestivalen – utvikling/samarbeid Molde/Nesset
Rabalderfestivalen – konsertserie for barn&unge
Midsund NF ‐ næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.

Aukra kommune ‐ formidling krigsminne
Midsund Næringsforum m.fl. ‐ masterplan reiseliv
Skarbakkene SA ‐ støtte til merkostn. rekruttbakker
Fræna og Eide kommune – masterplan for reiseliv
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak
Molde Tae Kwon Do Klubb ‐ NM 2018
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
MOI ‐ norgescup i skiskyting i 2018
Høgskolen i Molde ‐ innovasjonsbyen Molde
Romsdalsmuseet – investeringsmidler til Bud museum
Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper
Molde Næringsforum ‐ støtte til tiltak i reiselivsplan
Romsdal Innovasjon AS ‐ tilrettel./invest. oppl.‐ og testarena
Molde Næringsforum ‐ romsdalsfinale for Innovasjonscamp
Prosjekt Jensbu ‐ fullfinansiering og ferdigstilling med sti
Hustadvika Biokraft AS – forprosjekt for biokraftanlegg
Fræna kommune ‐ Trollkirka som reiselivsdestinasjon

12.10.2018
Utbet. i 2017: Utbet. I 2018: Rest av tilsagn: Total sum:
Tilbakeført e. 2017
5 000 000
‐
20 000 000
75 000 000
500 000
‐
2 000 000
6 000 000
‐
‐
5 000 000
5 000 000
1 286 439
1 491 075
8 925
4 500 000
213 561
‐
‐
3 200 000
3 200 000
‐
2 850 000
2 850 000
‐
‐
1 900 000
1 900 000
800 000
‐
800 000
1 600 000
‐
‐
1 275 000
1 275 000
263 363
‐
793 453
1 250 000
379 000
‐
371 000
1 000 000
‐
‐
1 000 000
1 000 000
250 000
500 000
250 000
1 000 000
‐
1 000 000
1 000 000
‐
‐
800 000
800 000
‐
375 000
291 667
666 667
51 617
23 643
424 740
500 000
‐
‐
500 000
500 000
‐
‐
450 000
450 000
150 000
75 000
225 000
450 000
‐
‐
408 750
408 750
‐
‐
300 000
300 000
‐
‐
300 000
300 000
‐
‐
250 000
250 000
‐
‐
200 000
200 000
‐
200 000
‐
200 000
150 000
50 000
200 000
50 000
‐
100 000
150 000
112 500
‐
37 500
150 000
‐
150 000
150 000
‐
150 000
150 000
‐
‐
100 000
100 000
‐
‐
100 000
100 000
‐
100 000
‐
100 000
‐
75 000
25 000
100 000
‐
100 000
100 000
‐
32 700
17 300
50 000
‐
50 000
‐
50 000
‐
50 000
‐
50 000
‐
50 000
‐
50 000
‐
‐
‐
1 000 000
‐
‐
‐
2 000 000
‐
‐
‐
250 000
‐
‐
‐
1 500 000
‐
‐
‐
750 000
‐
‐
‐
75 000
‐
114 300
55 700
170 000
‐
‐
‐
300 000
‐
‐
‐
1 550 000
8 842 919

3 286 718

45 428 335

120 695 417

Merknad:
Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
Sak 66/17 ‐ over 5 år (5x1 mill kr)
3 år: 2016, 2017 og 2018 ‐ belastes løpende

Sak 40/17 ‐ over 3 år
Sak 09/18 ‐ for 2018 og 2019

Sak 37/17 ‐ møte 30.06.17
Se sak 40/15 ‐ 2 år a' 800.000 kr
Sak 12/17 ‐ støtte over 3 år
Sak 32/15. Fordelt over 3 år.
Sak 28/16
Sak 37/16
Sak 10/17 ‐ støtte over 2 år
Sak 08/18
Sak 09/17
Sak 08/17 ‐ se 30. juni 2017
Se sak 38/15
Sak 30/17
Sak 23/17 ‐ for 2017, 2018 0g 2019
Sak 50/16 ‐ forskjøvet fra 2016 til 2017‐2018‐2019
Sak 02/17
Sak 15/17
Sak 50/17 ‐ over 3 år
Sak 51/17
Sak 24/17
Sak 49/17
Sak 10/18

Sak 39/17 ‐ over 3 år
Sak 57/16 ‐ behandlet i 2017 ‐ se og sak 31/17
Sak 11/18
Sak 12/18
Sak 19/16

Sak 38/18
Sak 41/17
Sak 67/17
Sak 19/18 ‐ støtte for 2018 og 2019
Sak 07/17
Sak 58/17
Sak 59/17
Sak 68/17
Sak 25/18
Sak 26/18
Sak 27/18
Sak 28/18
Sak 34/18
Sak 35/18 ‐ støtte fpor 2018, 2019 og 2020
Sak 36/18 ‐ 150' + 20' = 170'
Sak 37/18
Sak 38/18

Saksframlegg
Sak 51/18 Konsekvenser av kommunereformen for GassROR IKS
Forslag til vedtak:

Representantskapet inviteres i sitt møte i desember i år til å vedta at det utarbeides et
forslag til ny selskapsavtale for GassROR IKS, basert på like andeler for hvert medlem.

Forslaget behandles på årsmøte i 2019, for deretter å sendes ut til behandling hos de enkelte
medlemskommuner innen utgangen av 2019.
Det legges opp til at ny selskapsavtale trer i kraft etter kommunesammenslåingen – det vil si
fra og med 01.01.2020.

Bakgrunn for forslag til vedtak:

Kommunereformen medfører endringer for 5 av GassROR IKS sine eksisterende medlemskommuner:
Det vil bli etablert 2 nye kommuner, og 5 kommuner vil opphøre pr. 01.01.2020. Dette skjer slik
(kommunenumre i parentes)
•
•

De fem kommunene Fræna (1548), Eide (1551), Molde (1502), Midsund (1545) og Nesset
(1543) opphører pr. 01.01.2020.
To nye kommuner etableres: Molde (nytt nr. 1506) og Hustadvika (1579).

Til grunn for vurderingen i dette saksframlegg har vi lagt grunn notat av 19. september fra Advokat
Øverbø & Gjørtz, samt FoU-utredningen «Selskaper og kommunereform» av KS av 3. mai 2016.

Administrasjonens vurderinger

Lov om interkommunale selskaper (§ 4) krever at det skal det skal etableres en selskapsavtale der
medlemmer navngis. Det medfører at dagens avtale med endres på dette punket.
Samme lov krever også at deltakeransvar (§3) klargjøres, det det bl.a. heter: «Den enkelte deltakers
ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel …».
Gjeldende selskapsavtale og deltakeravtale (se vedlegg) er basert på prinsippet om like andeler.
Selskapsavtalen sier det slik:
«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.»

Deltakeravtalen sier det slik:
«Deltakerne har i fellesskap etablert GassROR IKS, heretter benevnt "Selskapet", og innbetalt
en eierkapital hver på 200 000 kroner, til sammen l 800 000 kroner. Dette gir en lik eierandel
på 11 % for hver av partene.»
Dersom GassROR IKS ikke foretar endringer i selskapsavtalen, vil det ihh. til inndelingsloven fungere
slik at de to nye kommunene overtar forpliktelsene til de fem kommunene som opphører pr.
01.01.2020. Men de vil ikke kunne overta deltakerandelen (antall styreplasser og plasser i
representantskapet) med mindre samtlige øvrige medlemmer samtykker til det. Det vil derfor være
hensiktsmessig å avklare dette i ny selskapsavtale.
Dessuten: IKS-loven krever at det i selskapsavtalen skal anvis «den enkelte deltakers eierandel i
selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen…».
Så her må selskapsavtalen oppdateres.
Og - dersom noen kommuner ønsker å legge til grunn andre prinsipper en «like andeler», så vil disse
kunne be om en realitetsbehandling i selskapet, f.eks. når forslag behandles i representantskapet.

Tidslinje

Forslag til tidslinje for GassROR IKS sin prosess for å behandle endringer i kommunestrukturen:
•

•
•

•

Desember 2018:
o Representantskapet i GassROR IKS ber om at forslag til ny selskapsavtale utarbeidets
og legges fram på årsmøtet i 2019.
o Må avklares: Om kommuner som opphører må melde uttreden av GassROR IKS med
en frist på 1 år, og om de i så fall må melde uttreden før nyttår 2018.
Årsmøte 2019 (innen utgangen av mai 2019):
o Representantskapet behandler og vedtar ny selskapsavtale.
Innen 01.01.2020:
o Alle medlemskommuner (inkl. fylkeskommunen) behandler og vedtar ny
selskapsavtale som skal gjelde fra 01.01.2020.
Etter 01.01.2020:
o Eierandeler fra kommuner som opphører tilbakebetales.

Økonomiske konsekvenser
Innskuddskapital

Ved videreføring av prinsippet om «like andeler» - med en eierkapital hver på 200.000 kroner pr
medlem, vil innskuddskapitalen reduseres fra 1,8 mill. kroner i dag (9 medlemmer), til 1,2 mill. kroner
i 2020 (med 6 medlemmer). Nye Molde kommune vil få tilbakebetalt to andeler, tilsvarende 400.000
kroner, mens Hustadvika kommune vil få tilbakebetalt en andel, tilsvarende 200.000 kroner.
Økonomiske forpliktelser
Per i dag har selskapet gjenstående forpliktelser (gjennom gitte tilsagn) på 45,4 mill. kroner, mens
GassROR IKS ved årsskiftet hadde 64,3 mill. kroner i bankinnskudd. Det vil dermed ikke være noe

behov for å kreve et oppgjør ovenfor kommuner som opphører, slik eks. deltakeravtalen legger opp
til.
Driftstilskudd
Driftstilskudd vil kunne endres slik:
•

•

Nye kommuner som har eiendomsskatt knyttet gassilandføringsanlegget på Nyhamna
viderefører sitt driftstilskudd utfra dette prinsippet. Dette vil gjelde Hustadvika kommune.
o Eides driftstilskudd, som i dag er på 121.011 kroner (2018-tall) bortfaller.
Nye Molde kommune betaler pr. innbygger (som før).

Grensejusteringer for Aukra (Orten) vil ikke ha noen konsekvenser for det årlige driftstilskuddet fra
Aukra – i og med at Aukra betaler utfra 10 prosent av eiendomsskatten som er knyttet til
ilandføringsanlegget for gass på Nyhamna.
Eventuelle grensejusteringer for nye Molde kommune (deler av Gjemnes) vil kunne medføre at antall
innbyggere økes, og at driftstilskuddet økes tilsvarende.
Det som er nevnt ovenfor mht. til medlemmenes årlige driftstilskudd er allerede ivaretatt i dagens
formulering i selskapsavtalen.

Vedlegg:
•
•
•

•

Selskapsavtale for GassROR IKS
Deltakeravtale for GassROR IKS
«GassROR IKS – vurdering av selskapsavtale». Notat av 19.09 fra Advokatfirmaet Øverbø &
Gjørtz.
«Selskaper og kommunereform». Utredning av KS av 3. mai 2016, kap. 6. «Konsekvenser av
kommunestrukturendringer for Interkommunalt selskap (IKS)».

SELSKAPSAVTALE
FOR
GassROR IKS
Etter lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6 (IKS-Iova)

§ 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), Frcena (1/9), Midsund (1/9),
Molde (1/9), Nesset (1/9), Rauma (1/9), Vestnes (1/9) og M!l)re og Romsdal fylke (1/9) . Andre
kommunar har h!l)ve til a s!l)kje om medlemskap.

§ 2 Formal
Selskapet sitt verkeomrade er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.
Selskapet har som formal a medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:
•
•

Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sj!l)verts trafikk, brei band, vass- og gassforsyning)

•
•

Forskning og utvikling
Tilrettelegging for nceringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak,
utgreiingar, industriomrade, kunnskapsinfrastruktur, ") .
Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet

•

St0tte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lan eller aksjekapital ved bruk av
grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje st!l)ttast.
GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafor
selskapets sitt verkeomrade .

§ 3 Representantskap
Eigarane ut!l)ver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapet sitt !l)vste organ.
Dei deltakande kommunane vel kvar I 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
ordf0rarane i eigarkommunane med varaordf0rarane som vararepresentantar.
Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar.
Leiaren har dobbeltstemme nar deter stemmelikheit.
Representantskapet kjem saman minst to ganger i aret. Arsm!l)tet skal haldast seinast in nan
utgangen av mai manad.
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§ 4 Representantskapets mynde og oppgaver Representantskapet skal ha f¢1gjande

oppgaver:
Sja til at selskapet blir drive etter forma let sitt og i samsvar med lover og vedtekter.
•

Handsame selskapet si arsmelding og regnskap, handlingsplan, budsjett og {l)konomiplan
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 vii ha behandla i representantskapet

•

Andre saker som representantskapet sj{l)lv tek opp.

Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette blir kravd etter lov om
IKS eller andre lover, Handlingsplan, {l)konomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift fra m{l)teboka skal
sendast medlemskommunane som melding.

§ 5 Styret og styrets samansetjing
Styret bestar av 9 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kj{l)nnssamanseijing av
styret gar fram av IKS lova § I 0,1. ledd siste pkt.
Styremedlemmene/varamedlemmene veljast for to ar der halvparten av medlemmene er pa val
kvart

ar.
§ 6 Styrets mynde

Forvaltninga av selskapet h{l)rer inn under styret, som har ansvar for ein tilfredsstillande organisering
av selskapet si verksemd. Styret skal sja til at verksemda vert driven i samsvar med selskapets sitt
formal, selskapsavtalen, selskapets sitt arsbudsjett og andre vedtak og/eller retningsliner som er
fastsett av representantskapet.
Styret skal sja til at bokf{l)ring 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 oppgaver slik det gar fram av IKS-Iova.

§ 8 Finansiering av selskapet
Selskapet har ein innskotskapital pa kr 1 800 000,Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i h{l)ve den prosentvise eigardel slik denne gar
fram av § 1.
Til dekning av selskapets si arlege drift- herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal dei
deltakande kommunane kvar arleg bidra med tilskott tilsvarande I 0% av den maksimalt
innfordringsbare eigedomskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget
paNyhamna. (T.d. Landanlegg, r{l)yranlegg pa havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet skal
for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettaret. Fra 1.1.2012
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aukast satsen pr. innbygjar arleg med 5%. M(l)re og Romsdal fylkeskommune skal betale inn eit arleg
bel(l)p fastsatt av fylkestinget.

§ 9 Nye medlemmer
Vedtak om opptak av ny(e) medlem(mer) krev samtykke fra aile dei andre eigarkommunane. Opptak
av ny(e) medlem(mer) krev endring av selskapsavtalen, jfr. IKS lova§ 4, 2. ledd, L pkt.
Sp(l)rsmal om opptak av ny(e) medlem(mer) skal f(l)rst leggjast fram for representantskapet til uttale.

§ 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 ars varsel. Oppseiingstida vii ga heile det pat(l)lgjande
kalenderar. Ellers gjeld IKS-Iova § 30.

§ 11 Endringar
Endringar i selskapsavtalen rna godkjennast av aile eigarkommunane. Elles gjeld IKS-Iova § 4.

§ 12 Anna avtaleverk
Deltakarane har inngatt ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er utt(l)mmande 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 aleine utgjer valdgiftsretten.

§ 14 Anna
For t ilh(l)ve som ikkje er omtala i de nne selskapsavtalen gjeld IKS-Iova.

Molde, 26. februar 2015
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DELTAKERAVTALE
FOR GASSRORIKS

* Mellom
****
Aukra kommune, Fræna kommune, Molde kommune, Eide kommune, Midsund kommune, Nesset kommune, Rauma kommune, Vestnes kommune og Møre og Romsdal fylke, heretter i
fellesskap benevnt "deltakerne", er det dag inngått slik deltakeravtale:
l

BAKGRUNN OG FORMÅL

Deltakerne har i fellesskap etablert GassROR IKS, heretter benevnt "Selskapet", og innbetalt
en eierkapital hver på 200 000 kroner, til sammen l 800 000 kroner. Dette gir en lik eierandel
på 11 % for hver av partene. Det vises i den forbindelse til selskapsavtale/vedtekter av
09.05.2014, heretter benevnt "Selskapsavtalen".

2

ANSVARSFORHOLD

2.1

Bakgrunn

I henhold til Lov om interkommunale selskaper§ 3, heretter benevnt "loven", svarer den enkelte deltakers selskapsforpliktelser til "deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet
fremgår av selskapsavtalen''.
Dette innebærer at deltakerne i henhold til loven er ansvarlig utad med like stor andel av selskapets forpliktelser, uavhengig av kapitaltilførsel og de prosjekter som Selskapet vil involvere seg i. Deltakerne vil således overfor tredjemann i utgangspunktet være ansvarlig i forhold
til sin eierandeL
Deltakerne mener at det vil kunne være behov for i konkrete prosjekt å avtale avvikende ansvarsfordeling for Selskapets forpliktelser. Prinsippene for en slik avvikende ansvarsfordeling
følger av punkt 4.2 i denne deltakeravtale:
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2.2

Avvikende ansvarsfordeling for selskapsforpliktelser

Deltakerne kan i konkrete tilfeller avtale en annen ansvarsfordeling av selskapsforpliktelsene. Prinsippene for en eventuell avvikende
ansvarsfordeling er at det skal inngås en Tilleggsavta- le basert på følgende:
Tilleggsavtalen skal inngås og godkjennes av samtlige deltakere i selskapsavtalen Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av
eventuelle kreditorer/långivere/og øvrige relevante tredjemenn. Godkjennelsen skal være skriftlig.
Tilleggsavtalen skal forelegges og godkjennes av representantskapet. Tilleggsavtalen skal følge som vedlegg til denne
deltakeravtalen.

3
3.1

UTTREDEN
Uttreden

Uttreden av en deltaker skal skje med minst ett års varsel, jf. Selskapsavtalen § 11.
3.2

Økonomiske forpliktelser

Ved uttreden har den utredende deltaker følgende økonomiske rettigheter og forpliktelser:
3.2.1 Rettigheter
Eventuell utløsningssum fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Ut- løsningssummen kan ikke overstige verdien av
deltakerens innskudd (200 000 kroner). Ut- løsningssummen utbetales innen 30 dager etter at oppsigelsesfristen har utløpt
3.2.2 Forpliktelser
Den uttredende deltaker skal innbetale til Selskapet sine forpliktelser i henhold til Selskapsav- talen § 8 og Innbetalingsplanen. Dette medfører at
uttredende deltaker er forpliktet til å foreta ovennevnte innbetalinger så lenge det er deltakere som mottar eiendomsskatt som følge av
Nyhamna-utbyggingen.
Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreden av en deltaker, følger som Vedlegg 1

4

OPPLØSNING

Ved oppløsning av Selskapet gjelder følgende:
o Fordelingen av eierandelene i Selskapet skal gjennomføres i samsvar med deltakernes innskudd (200 000 kroner). Eiendeler ut over
selskapets innskuddskapital, fordeles i henhold til den enkeltes deltakers bidrag av de totale innbetalinger til Selskapet.
o Selskapets samlede gjeldsforpliktelser skal fordeles blant deltakerne i samsvar med de avtalte årlige innbetalinger, jf. Selskapsavtalen § 8.
o Et tenkt eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning, følger som Vedlegg 2

5 MOTSTRID
I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen (dette dokument) og avtalens vedlegg, skal Deltakeravtalen har forrang.
I tilfelle motstrid mellom Deltakeravtalen og Selskapsavtalen, skal Selskapsavtalen ha forrang.
6

VEDLEGG

Denne Deltakeravtale har følgende vedlegg:
Vedlegg 1:

Eksempel på økonomisk oppgjør ved uttreden

Vedlegg 2:

Eksempel på økonomisk oppgjør ved oppløsning

Eventuelle tilleggsavtaler for konkrete prosjekt, skal følge som vedlegg til Deltakeravtalen.

Molde, 9. mai 2014

Aukra kommune

Molde kommune

Fræna kommune

Eide kommune

Midsund kommune

Nesset kommune

Rauma kommune

Vestnes kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vedlegg 1 til Deltakeravtale for GassROR IKS; Regneeksempel ved uttreden av selskapet
INNBETALINGSPLAN
Innbygger
2006

%

2007

Aukra

3100

2 000 000

67,5%

2 000 000

Fræna

9036

225 900

7,6%

24140

Molde

603 500

20,4%

%

2008

%

2009

%

2010

Sum

6 320 000

83,7%

7 900 000

85,1%

7 900 000

85,1%

26 120 003

300 000

9,9%

500 000

6,6%

650 000

7,0%

650 000

7,0%

2 325 900

603 500

19,9%

603 500

8,0%

603 500

6,5%

603 500

6,5%
0,9%

3 017 501
417 750

Eide

3342

83 550

2,8%

83 550

2,8%

83 550

1,1%

83 550

0,9%

83 550

Midsund

1923

48 075

1,6%

48 075

1,6%

48 075

0,6%

48 075

0,5%

48075

2 961 025

100,0%

3035125

100,0%

7 555 125

Sum innbetalinger

%

65,9%

100,0%

9 285125

100,0%

9 285125

0,5%

240 375

100,0%

32121 529

Regneeksempel der Eide og Aukra beslutter å gå ut av selskapet i 2006
Følgende forutsetninger gjelder.
1 Innbetalt selskapskapital

1 000 000

2 Påløpte driftskostnader

200 000

Netto selskapskapital

800 000

Eide
Tilbakbetalt andel innskudd selskaps
- andel felleskostnader
Netto til gode
Avtalt innbetaling 2006
Sum oppgjør 2006

Aukra

200 000
200 000
40000
40000
160 000
160 000
83 550 2 000 000
76450 -1 840 000

Så lenge GassROR lKS består, må Eide og Aukra betale inn til GassROR IKS sin andel i henhold til de vedtak som er gjort; 10% av
eiendomsskatt fra Ormen Lange, minimum 25 kroner pr innbygger, justert for avvikende innbetaling i 2006 - 2008.

Vedlegg 2 til Deltakeravtale for GassROR IKS; Regneeksempel ved oppløsning av selskapet
INNBETALINGSPLAN
Innbygger
2006
Aukra

%

2007

%
65,9%

2008

%

6 320 000

83,7%

2009
7 900 000

%

2010

%

Sum

3100

Fræna

9036

225 900

7,6%

300 000

9,9%

500 000

6,6%

650 000

7,0%

650 000

7,0%

2 325 900

Molde

24140

603 500

20,4%

603 500

19,9%

603 500

8,0%

603 500

6,5%

603 500

6,5%

3 017 501

Eide

3342

83 550

2,8%

83 550

2,8%

83 550

1,1%

83 550

0,9%

83 550

0,9%

417 750

Midsund

1923

48 075

1,6%

48 075

1,6%

48 075

0,6%

48 075

0,5%

48 075

0,5%

240 375

2 961 025

100,0%

3 035 125

100,0%

7 555125

100,0%

9 285 125

100,0%

9 285 125

100,0%

32 121 529

Sum innbetalinger

67,5%

2 000 000

2 000 000

85,1%

7 900 000

85,1%

26 120 003

Regneeksempel der alle er enige om oppløsning av selskapet

Følgende forutsetninger gjelder.
1 Innbetalt selskapskapital

1 000 000

2 Påløpte driftskostnader

200 000

3 Kostnader i forbindelse med oppløsning

100 000

Netto selskapskapital

700 000

4 Forpliktelse; Haukebøen slik det er vedtatt

Kr 5 000 000 fra og med 2007 og inntil prosjektet er nedbetalt.

Oppgjør selskapskapitalen - "felleskostnader" (1 000 000 - 300 000 = 700 000)
Aukra
20%
140 000
Fræna
140 000
20%
Molde
20%
140 000
140 000
Eide
20%
Midsund
140 000
20%
Sum

100%

700 000

Oppgjør forpliktelse Haukebøen
2006

%

2007

2008

2009

%

2010

%

neste 1 O år

%

Sum

3 237 209

67,5%

4 015 000

%
65,9%

4 325 000

%
83,7%

4 255 000

85,1%

4 255 000

85,1

42 550 000

85,1

62 637 209

Fræna

241 456

7,6%

230 000

9,9%

275 000

6,6%

350 000

7,0%

350 000

7,0

3 500 000

7,0

4 946 456

Molde

879 073

20,4%

620 000

19,9%

330 000

8,0%

325 000

6,5%

325 000

6,5

3 250 000

6,5

5 729 073

Eide

1 083
(58 820)

2,8%

85 000

2,8%

45 000

1,1%

45 000

0,9%

45 000

0,9

450 000

0,9

671 083

1,6%

50 000

1,6%

25 000

0,6%

25 000

0,5%

25 000

0,5

250 000

0,5

316 180

100,0%

5 000 000

100,0

5 000 000

100,0

5 000 000

100,0

5 000 000

100,0

50 000 000

100,0

74 300 000

Aukra

Midsund
Sum

4 302 006
5 000 000
(700 000)

700 000
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GASSROR IKS - VURDERING AV SELSKAPSAVTALE
1.

Relevante lovbestemmelser

1.1

Inndelingslova § 16
«Kommunar og fylkeskommunar som er med i interkommunalt samarbeid etter kommunelova §
27, lov om interkommunale selskap eller kommunal særlovgiving, kan innan eitt år frå
iverksetjing av ei grenseendring* seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader.
Innan den same fristen kan også kvar av partane krevje at vedtektene for samarbeidet eller
selskapsavtalen blir vurderte på nytt. Reglane i kommunelova § 27 om å gå ut av interkommunalt samarbeid og reglane i lov om interkommunale selskap § 30 om å gå ut av interkommunale
selskap, gjeld elles tilsvarande i slike tilfelle»
*«grenseendring» = fellesbetegnelse på sammenslåing, deling og grensejustering, jf. § 3
(4).

1.2

IKS-loven § 26
«Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne.
Ved eierskifte trer erververen inn i overdragerens samtlige rettigheter og forpliktelser overfor de
øvrige deltakere. Erververen er på samme måte som overdrageren bundet av de beslutninger og
disposisjoner som selskapet har truffet før eierskiftet, og selskapet og de øvrige deltakere kan
bringe i motregning mot erververen fordringer som de ifølge selskapsforholdet har på overdrageren.
For forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for
begge og begge for en inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar. Dersom
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overdrageren må oppfylle en selskapsforpliktelse, kan han straks søke sitt utlegg dekket av
selskapet i tråd med bestemmelsen i § 3. Dersom overdrageren ikke oppnår dekning av selskapet
innen 14 dager etter påkrav, kan han søke sitt utlegg dekket av erververen, dersom avtalen
mellom dem ikke er til hinder for det.
Overdrageren kan skriftlig anmode selskapets kreditorer om å bli fritatt for ansvar. Svarer en
kreditor ikke på en slik anmodning innen 3 måneder etter at anmodningen er kommet frem,
anses kreditor for å ha fritatt overdrageren for ansvar»
2.

Konsekvenser av kommunesammenslåing for et IKS

2.1

Inndelingslova § 16
-

2.2

Regulerer bl.a. frister ved kommunesammenslåing:
o Frist for oppsigelse av deltakelsesforhold i IKS reduseres fra 1 år (IKSloven § 30) til 6 måneder fra iverksettelse av grenseendringen.
o 6 måneders frist for å fremme krav om at vedtektene eller selskapsavtalen
blir vurdert på nytt (ikke rett til endring, men rett til realitetsbehandling).

Konsekvenser for eierne
-

Kommunesammenslåing anses som et «eierskifte», jf. IKS-loven § 26.
o Innebærer at den nye kommunen overtar rettigheter og forpliktelser fra de
sammenslåtte kommunene.
o Usikkert om de øvrige medlemskommunene kan motsette seg eierskifte
ved kommunesammenslåing.
 IKS-loven § 26 (1) krever samtykke ved eierskifte.
 Ingen regler i inndelingsloven som regulerer spørsmålet.
 For aksjeselskap har departementet foreslått en lovendring som
går ut på at lovfestet forkjøpsrett ikke kommer til anvendelse ved
kommunesammenslåing.
 Den deltaker som ikke ønsker den nye kommunen inn i samarbeidet kan uansett velge å selv tre ut av samarbeidet.

-

Kommunesammenslåing medfører behov for endringer i selskapsavtalen.
o I medhold av IKS-loven § 4 (3) nr. 7 skal eierandel fremgå av selskapsavtalen. Ved kommunesammenslåing reduseres antallet deltakere.
 Eierbrøk må anses endret senest fra kommunesammenslåingen trer
i kraft, uavhengig av om den formelle endringen i avtalen først
gjennomføres på et senere tidspunkt.
o I medhold av IKS-loven § 4 (3) nr. 2 skal selskapsavtalen angi deltakerne.
Navneendring krever endring av selskapsavtalen.
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o

2.3

Konsekvenser for selskapet
-

2.4

Ved kommunesammenslåing får IKSet færre deltakere å forholde seg til.
IKSets virksomhet kan bli endret som følge av ny maktbalanse.
IKSet må forholde seg til en ny selskapsavtale.

Konsekvenser for tredjemann
-

3.

Sammenslåtte kommuner anses som en kommune/deltaker. Det må vurderes om det er behov for å endre stemmereglene for å beholde eksisterende maktbalanse.

Kreditorer kan ikke motsette seg endringer på eiersiden.
Ved kommunesammenslåing vil kreditorenes stilling forbli uendret, da den nye
sammenslåtte kommunen overtar forpliktelsene og rettighetene de enkelte kommunene hadde før sammenslåingen.

Konsekvenser av kommunesammenslåing for GassROR IKS
-

-

Selskapsavtalen må endres mht. antall deltakere og deltakernes navn, jf. IKSloven § 4 (3) nr. 7 og 2.
Det må vurderes om det er behov for å endre vilkårene for utøvelse av myndighet
gjennom IKSet;
o Alternativ 1: Dagens fordeling av representantskapsmedlemmer beholdes
og sammenslåtte kommuner velger en felles representant til representantskapet.
o Alternativ 2: Ny modell for fordeling av representantskapsmedlemmer.
Det må samtidig vurderes om det er behov for å endre regler for finansiering av
årlig drift og vedlikehold av innskuddskapital, jf. kulepunkt ovenfor.

Molde, 19. september 2018
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS

Anna Reistad
advokat

5.5 Konsekvenser for tredjemann
Situasjonen blir som ved sammenslåing. Det skjer en aksjeoverføring også ved deling av en
kommune. Se for øvrig punkt 5.2.3 om konsekvenser for tredjemann ved sammenslåing.

6.

Konsekvenser av kommunestrukturendringer for Interkommunalt
selskap (IKS)

6.1 Kommunesammenslåing
Inndelingsloven § 16 har regler om frister for blant annet når kommuner og fylkeskommuner som er
med i interkommunale samarbeid kan si opp sin deltagelse i samarbeidet. Det legges til grunn at
bestemmelsen kommer til anvendelse på de samarbeidsformene som er nevnt i bestemmelsens
ordlyd. Interkommunalt selskap (heretter benevnt IKS) er direkte nevnt i lovteksten. Inndelingsloven
§ 16 kommer derfor direkte til anvendelse på virksomheter organisert som et IKS. Se nærmere
omtale i kapittel 3.
6.1.1 Konsekvenser for eierne
Eierskap i et IKS, omtales i lov om interkommunale selskaper som deltagelse. Deltagelse vil derfor
hovedsakelig bli benyttet om eierskap i den videre omtalen av IKS i dette kapittelet med noen unntak
som eierbrøk.
Iksl. § 26 har regler om eierskifte og gjelder alle typer av eierskifte. Ved kommunesammenslåing
skjer det en form for eierskifte ved at ny kommune overtar rettigheter og forpliktelser fra den eller
de kommunene som inngår i den nye kommunen. Så langt er dette i tråd med Iksl. § 26, annet ledd.
6.1.1.1 Kreves det samtykke
Spørsmålet er om de øvrige deltagerne kan motsette seg et eierskifte ved en
kommunesammenslåing. Iksl § 26, første ledd krever samtykke fra samtlige eiere når det skjer et
eierskifte. Inndelingsloven har ikke regler som regulerer dette spørsmålet. Det er uklart hvorvidt
reglene i § 26 om samtykke kommer til anvendelse. Spørsmålet er om en kan legge til grunn at
reglene ikke kommer til anvendelse på samme måte som departementet legger til grunn for
forkjøpsrett etter aksjeloven. Forskjellen er at departementet foreslår en lovendring for
forkjøpsretten til aksjer, men har ikke foreslått en lovendring i forhold til iksl. § 26. Det kan tenkes at
det er behov for en lovendring på samme måte som for forkjøpsrett etter aksjeloven, der det foreslås
lovfestet at forkjøpsretten ikke kommer til anvendelse ved en kommunesammenslåing. Se her punkt
5.2.1.2 b). For den som ikke ønsker den nye kommunen inn som deltager vil et alternativ være å tre
ut av selskapet, og benytte de korte oppsigelsesfristene som følger av inndelingsloven § 16.
6.1.1.2 Frister for oppsigelse og krav om vurdering av selskapsavtalen
En kommune vil alltid kunne si opp sitt deltagerforhold i et IKS. Dettefølger av reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30, 1 ledd. Oppsigelsesfristen er ett år dersom ikke annet er avtalt i
selskapsavtalen. Det kan ikke avtales lengre oppsigelsesfrist enn ett år, men det kan avtales en
bindingstid, der avtalen ikke kan sies opp. 33Reglene i inndelingsloven § 16, første punktum innebærer
at kommuner som er deltagere i et IKS, der noen av deltagerne har fått endret sine grenser, får en
kortere frist til å si opp sitt deltagerforhold i selskapet enn det som følger av lov om interkommunale
selskaper § 30, første ledd. Fristen er 6 måneder i stedet for ett år.
33

Ot.prp.nr.53 (1997-1998) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m.m (kommunalt
og fylkeskommunalt foretak) kap 9.1 merknader til § 30.
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Om fristene for oppsigelse vises til omtalen i kapittel 3.
For kommuner som er med i et IKS der det er avtalt en bindingstid, betyr bestemmelsen at
bindingstiden ikke gjelder. Kommunen kan si opp avtalen med en frist på 6 måneder. For kommuner
som er med i et IKS der det i selskapsavtalen er avtalt en oppsigelsestid på 6 måneder, fører
inndelingsloven ikke til noen endringer med hensyn til oppsigelsesfristen.
For kommuner som er deltagere i et IKS etter en kommunesammenslåing, angir inndelingsloven § 16,
annet punktum en frist på 6 måneder til å kreve at selskapsavtalen blir vurdert på nytt. Dette er et
valg den enkelte deltagerkommune kan benytte seg av. Bestemmelsen har kun betydning i forhold til
fristen for å kreve en ny vurdering av selskapsavtalen. Den gir ikke rett til å kreve å få selskapsavtalen
endret, men den gir den kommunen som krever å få vurdert selskapsavtalen en rett til å få
realitetsbehandlet kravet. For å få realitetsbehandlet kravet, må kravet fremsettes innen ett år etter
at kommunesammenslåingen ble iverksatt. Denne fristen er den samme som når det kreves
oppsigelse eller uttreden fra selskapet.
Det er altså kun fristene i lov om interkommunalt samarbeid § 30 og eventuelle frister i
selskapsavtalen det er gitt særregler om i inndelingsloven § 16. Utover de fristene som
inndelingsloven § 16 angir, så må kommunene følge reglene om uttreden og endring av
selskapsavtalen som følger av lov om interkommunalt samarbeid og eventuelle bestemmelser i
selskapsavtalen.
6.1.1.3 Drift av virksomheten etter en kommunesammenslåing
Et interkommunalt selskap forutsetter at det må være én eller flere deltagere for å kunne opprette
og drive et IKS. Der alle deltagerne i et IKS slår seg sammen må ny kommune drive virksomheten
innenfor kommunen som rettssubjekt. Ønsker den nye kommunen å drive virksomheten utenfor
egen kommune, uten å inngå interkommunalt samarbeid, må det skje i form av et 100 % eid
aksjeselskap. Ønsker den nye kommunen å drive virksomheten videre i et IKS, må den invitere inn
andre deltagere i selskapet.
6.1.1.4 Behov for endring av selskapsavtalen
Ved kommunesammenslåing vil eierbrøken bli en annen. Det blir færre deltagere i selskapet og dette
påvirker eierbrøken. Eierbrøken vil kreve endring av selskapsavtalen. Det følger av iksl. § 4, tredje
ledd nr. 7 at eierandelen skal fremgå av selskapsavtalen. Det betyr at deltagerne må sørge for å få
endret selskapsavtalen etter en kommunesammenslåing.
Spørsmålet er om det er fra det tidspunkt selskapsavtalen endres, eller fra det tidspunkt
kommunesammenslåingen trer i kraft at endring av eierbrøken trer i kraft. Verken inndelingsloven
eller lov om interkommunale selskaper løser dette spørsmålet.
Hvis selskapsavtalen ikke blir endret, vil den i mellomperioden frem til den endres være i strid med
loven. Realiteten er likevel at eierbrøken må anses endret fra det tidspunkt
kommunesammenslåingen trer i kraft, selv om det tar tid før selskapsavtalen er endres.
Endring av eierbrøken kan også bety en endring av maktfordelingen blant deltagerne på samme måte
som ved endringer på eiersiden i et aksjeselskap. Dersom stemmeretten i selskapsavtalen er knyttet
opp mot eierbrøken, vil maktbalansen mellom eierne kunne bli vesentlig endret. Dette kan få
betydning for de øvrige deltagerne på slik en måte at det kan utløses et behov for å si opp
deltagerforholdet dersom deltagerne ikke blir enige om en ny fordeling av stemmeretten.
Et annet eksempel som kan endre maktbalansen og som er vesentlig forskjell fra aksjeselskaper, er
der hvor stemmeretten er gjort uavhengig av eierandelene. I et aksjeselskap er hovedregelen at én
aksje gir én stemme. Det betyr at en kommune som eier flere aksjer vil ha flere stemmer. I et IKS er
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vanligvis ikke antall stemmer knyttet opp mot eierandelene. Hvis selskapsavtalen angir at hver eier
skal kun ha én stemme, uavhengig av eierandelene, vil en nye stor-kommune ikke få med seg
stemmene til de kommunene som inngår i kommunesammenslåingen. Den nye stor-kommunen vil
bare få én stemme. Dette betyr at det relativt sett vil skje en endring i maktbalansen mellom
kommunene etter en kommunesammenslåing og som kan utløse behov for endring av
selskapsavtalen.
Dette kan eksemplifiseres med et IKS med fem eierkommuner og en selskapsavtale som gir hver
eierkommune én stemme hver. Hvis én kommune ønsker flertall for et vedtak, kreves det at tre av
fem kommuner stemmer for vedtaket. Dersom tre av eierkommunene slår seg sammen til en ny
kommune, vil antall eierkommuner bli redusert til tre eierkommuner i selskapet. For å oppnå flertall
etter kommunesammenslåingen, kreves det at to av tre kommuner stemmer for vedtaket. Relativt
sett har de tre tidligere kommunene tapt på kommunesammenslåingen dersom selskapsavtalen
forblir uforandret med hensyn til stemmeantallet. Det er heller ikke enkelt å endre selskapsavtalen.
Endring krever som hovedregel enstemmighet jf. lov om interkommunale selskaper § 4.
Et annet forhold som vil utløse behov for endring av selskapsavtalen er endring av navn på
deltagerne i selskapet. At navneendringer krever endring av selskapsavtalen, følger av iksl. § 4,
tredje ledd nr. 2. Her fremgår det at navnet på eierne skal fremgå av selskapsavtalen.
Kommunesammenslåing betyr opphør av enkelte kommuner, og det oppstår en ny kommune. Det vil
innebære navneendringer. Noen navn vil bortfalle, og ny kommune kan enten beholde navnet fra en
av de gamle kommunene, eller få et helt nytt navn.
6.1.2 Konsekvenser for selskapet
6.1.2.1 Alle deltagerne inngår i en ny kommune
I en situasjon der samtlige av deltagerkommunene i et IKS inngår i en kommunesammenslåing til en
felles ny kommune, må IKS’et oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 32. Ved
opphør av selskapet i en slik situasjon, vil det ikke bli noen fordeling av gjeld og eierandeler mellom
deltagere
Både rettigheter og forpliktelser overtas av den nye kommunen så langt det ikke skjer et oppgjør i
forbindelse med avviklingen av selskapet.
Spørsmålet er forholdet til de ansatte. Vil de ansatte risikere å miste jobben sin? Når selskapet
opphører og virksomheten overføres til kommunen, må det legges til grunn at reglene om
arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 trer inn. De
ansatte følger da med over til kommunen som ny arbeidsgiver. Ingen kan sies opp som følge av selve
overdragelsen 34 35. Dersom virksomheten ikke overtas av kommunen, skjer det ingen
virksomhetsoverdragelse. De ansatte har da ingen rettigheter til ansettelse i kommunen. Det vil
kreve egen avtale mellom selskapet og kommunen, eller mellom kommunen og den enkelte ansatte.
6.1.2.2 Situasjonen der ikke alle deltagerne inngår i ny kommune
Selskapet fortsetter dersom to eller flere av deltagerne ønsker å fortsette som eiere.
Hvis selskapet må oppløses, skjer dette etter avviklingsreglene i lov om interkommunale selskaper.

34

Arbeidsmiljøloven § 16-4
Om konsekvenser for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse ved kommunesammenslåing vises til FOU
«Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger» utarbeidet av KS advokatene og KS
Forhandling 2015. Denne omtaler ikke direkte virksomhetsoverdragelse fra et selskap til en kommune, men
prinsippene er de samme.
35
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Hvis selskapet fortsetter, får selskapet færre eiere å forholde seg til.
Selskapets virksomhet kan bli endret som følge av ny maktbalanse mellom eierne.
Selskapet må forholde seg til en ny selskapsavtale, jf. punkt 6.2.3.
Det fremgår ikke av verken inndelingsloven eller direkte av lov om interkommunale selskaper at
styret har en aktivitetsplikt knyttet til kommunesammenslåing. Styret har likevel et
forvaltningsansvar for selskapet tilsvarende som for aksjeselskaper. Det vil si at det hører inn under
styret å sørge for å gi eierne beskjed hvis selskapsavtalen ikke er i tråd med selskapets virksomhet
eller det styringsverktøyet selskapet skal forholde seg til og eierne ikke sørger for endring av
selskapsavtalen selv, jf. kapittel 5.2.1.2 d) om aksjeselskaper.
6.1.3 Konsekvenser for tredjemann
Deltagerne har ubegrenset ansvar. I praksis er derfor garantiansvar ikke aktuelt.
Kreditorer kan ikke motsette seg opphør av et IKS. Det gjelder uavhengig av om opphør skjer som
følge av at alle deltagerne slår seg sammen til en ny kommune, eller fordi det ikke lengre vil være
tilstrekkelig antall deltagere som ønsker å drive selskapet videre etter en kommunesammenslåing.
I en slik situasjon vil forpliktelsene overfor kreditor gjøres opp i samsvar med reglene om avvikling i
lov om interkommunale selskaper.
Der selskapet fortsetter, kan kreditor ikke motsette seg endringene på eiersiden. Ny eier overtar
forpliktelsene og rettighetene som de «gamle» kommunedeltagerne hadde.

6.2 Konsekvenser ved deling
6.2.1 Konsekvenser for eierne
Det kan bli flere eiere i selskapet ved at den delte kommunens eierandeler kan bli fordelt på flere
kommuner. Dette kan igjen påvirke maktbalansen mellom eierne, avhengig av hva som er avtalt om
stemmeretten. Se blant annet punkt 6.2.3.
Retten til uttreden fra selskapet, kan føre til at den faktiske endringen blir færre kommuner.
I realiteten kan det også skje at eierne må avvikle hele selskapet fordi det ikke blir mer enn en
deltager tilbake som ønsker å videreføre selskapet.
Fortsetter selskapet, blir det en ny ansvarsfordeling mellom eierne. Det betyr at det må fastsettes en
ny eierbrøk og denne må inn i vedtektene.
For øvrig blir konsekvensene tilsvarende som ved kommunesammenslåing. Se punktene under
kapittel 6. 2.
6.2.2 Konsekvenser for selskapet
Selskapet får flere eiere å forholde seg til, men kan også få færre eiere eller selskapet opphører, jf.
punkt 6.5.1.
Selskapet vil få endret selskapsavtale.
For øvrig vises her til punkt 6.3.1 og 6.3.2
6.2.3 Konsekvenser for tredjemann
Konsekvensene for kreditor kan bli de samme som ved kommunesammenslåing, jf. punkt 6.1.3, men
tredjemann kan også oppleve å få flere solidarskyldnere dersom eierandelene fordeles mellom flere
av de nye kommunene som oppstår etter en deling.
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Saksframlegg
Sak 52/18 Søknad fra Molde Næringsforum – søknad om
tilleggsbevilgning for masterplan reiseliv
Forslag til vedtak:

### Legges fram uten forslag til vedtak ###

Kort om søknad:

Saken legges fram uten forslag til vedtak og uten vurderingen fra administrasjonen, fordi daglig leder
anses seg inhabil da han er deltagende i det omsøkte prosjektet gjennom rollen som daglig leder i
Aukra Næringsforum.
Molde Næringsforum søker om å øke tilsagnet fra 1,5 mill. kroner av et totalbudsjett på 6 mill. kroner
- til 3 mill. kroner av økt budsjett på 6,9 mill. kroner.

Opprinnelig tilsagn

Fra styrets vedtak av 27. april i år:
Sak 28/18
reiselivsplan

Søknad fra Molde Næringsforum - støtte til iverksetting av tiltak i

Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,5 mill. kroner av et totalt budsjett på 6 mill. kroner til
Molde Næringsforum til tiltak for oppfølging av reiselivsplanen, slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd søknad og budsjett, og at tiltaket er
gjennomført innen tre år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Vedlegg:
•

Søknad om tilleggsbevilgning fra GassROR IKS – Masterplan reiseliv 2030 – fra Molde
Næringsforum (mottatt 16.10.18).

GassROR IKS

Molde12.10.18

SØKNAD OM TILLEGGESBEVILGNING FRA GASSEROR IKS – MASTERPLAN REISELIV 2030

Vi viser til tidligere tilsendt søknad og tilsagn om tilskudd kr 1.500.000, fordelt over 3 år, til prosjektet
– Masterplan for reiseliv Molde og Aukra 2030 (Molde innbefatter kommunene, Nesset og Midsund).
Vi søker med dette om tilleggsbevilgning til full finansiering.
Det er to hovedelement i prosjektet; Tiltak for utvikling av attraksjonskraft og Markedstiltak. Siden i
vår/sommer har vi arbeidet med oppstart av delprosjektet Markedstiltak og har ansatt salgssjef som
jobber med å trekke større kurs, konferanser og arrangement til Molde. Når det gjelder delprosjektet
Utvikling av attraksjonskraft er planen å ansette en person på fulltid i en treårig stilling. Personen skal
arbeide med få frem flere bookbare produkter, i første omgang fra eksisterende bedrifter, deretter
utvikle nye sammen med eksisterende bedrifter samt at en skal se på utvikling av nye bookbare produkter. Det vises til tidligere tilsendt Masterplan for nærmere orientering om prosjektet og tiltak
som skal iverksettes.
Budsjettet som var grunnlag for søknaden til GassROR IKS:

Budsjett 3 års drift
3.000.000
3.000.000
6.000.000

Tiltak for utvikling av attraksjonskraft

Markedstiltak
Sum
Finansiering

Byen som Regional motor
Næringsaktørene
GassROR IKS
Sum

3.000.000
1.500.000
1.500.000
6.000.000

Pr 12.10.18 har vi bekreftet følgende finansiering:

Byen som Regional motor
Sparebanken Møre
Næringsaktørene
GassROR IKS
Sum
Molde Næringsforum
Torget 4
6413 Molde

1.500.000
750.000
1.500.000
1.500.000
5.250.0000
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Fra Byen som regional motor fikk vi innvilget 50 % av omsøkt beløp. Det ble så søkt etter ulike finansieringskilder, og vi fikk innvilget kr 750.000 (½ av omsøkt beløp) i tilskudd fra Sparebanken Møre.
Dsv vi mangler kr 750.000 for å fullfinansiere opprinnelig budsjett.
Budsjettet var satt opp av innleid konsulent i forbindelse med utarbeidelse av masterplanen. Vi ser
nå at det er i knappeste laget, da det ikke er lagt inn noe utover lønn, sosiale kostnader og husleie/kontorhold, hvilket vi burde oppdaget tidligere. Kostnader til reiser/besøk hos potensielle kunder, og visningsturer (dekning av flyreiser/til fra Molde) for mulige kunder må legges inn budsjett,
samt deltagelse i Innovasjon Norge sitt Meetings samarbeid (125.000 pr år). Det er derfor lagt inn en
økning i budsjettet med kr 300.000 pr år, slik at samlet budsjett for 2 årsverk i 3 år blir kr 6.900.000.
Med bakgrunn i dette vi mangler vi kr 1.650.000.
Vi søker GassROR IKS om kr 1.500.000, kr 500.00 pr år i tre år, for å fullfinansiere prosjektet.
Revidert budsjett 3 års drift

Budsjett
3 200.000
3.700.000
6.900.000

Tiltak for utvikling av attraksjonskraft

Markedstiltak
Sum
Revidert finansieringsplan:

Finansiering
Byen som Regional motor
Sparebanken Møre
Næringsaktørene
GassROR IKS
Sum

Finansiering
1.500.000
750.000
1. 650.000
3.000.000
6.900.0000

Styreleder Torgeir Dahl ønsker å presentere reiselivssatsingen for styret i GassROR IKS, hører fra dere
når det kan passe.

Med vennlig hilsen
På vegne av styringsgruppen for Masterplan Molde og Aukra 2030

Torgeir Dahl
Styreleder
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Saksframlegg
Sak 53/18 Søknad fra Nordveggen AS – «omdisponering
etableringstilskudd Innovasjonssenter Åndalsnes»
Forslag til vedtak:

1) GassROR IKS kan ikke se at prosjektet må forlenges med 8 måneder (til 1. august
2019) med begrunnelse om at første halve driftsår er forsinket.
2) GassROR IKS godkjenner ikke omsøkt endring i kostnadsplan.
3) GassROR IKS godkjenner ikke omsøkt endring i finansieringsplan.

Bakgrunn for forslag til vedtak:

Søker har bedt om et møte med GassROR IKS, som ble gjennomført 18. oktober i år. Søknad er sendt
dagen derpå 19. oktober.
Søker har i sin søknad (se vedlegg) bedt GassROR IKS ta stilling til 3 forhold:
1) Utvidelse av prosjektperioden – fra opprinnelig periode fra 2017 og ut 2018, til at denne
forlenges til 1. august 2019. Deres formulering er:
«Søknad om forlengelse av prosjektet til 1. aug 2019. I vår søknad hadde vi beregnet
oppstart av virksomheten i huset sommeren 2018. Vi hadde derfor tatt med aktivitet i
senteret for første halve driftsår. Første halve driftsår vil etter utsettelsen være til aug 2019.
Vi søker derfor om en utsettelse, slik at dette arbeidet kan bli utført gjennom dette
prosjektet.»
Vår vurdering: GassROR IKS kan ikke se at prosjektet må forlenges med 8 måneder (til 1. august
2019) med begrunnelse om at første halve driftsår er forsinket. Det opprinnelige tilsagnet var koblet
til etablering og ikke til drift. Og selv om søker hadde en opprinnelig plan å etablere drift parallelt
med utrednings- og utviklingsfasen i løpet av siste halvår av opprinnelige prosjektperiode (som svar
2017 og 2018), var den opprinnelige støtten gitt med tanke på det som i søknad er beskrevet som:
«Etablering av knutepunktsenter» og «Vertskapsrolle». Dette er gjengitt i kostnadsplan som
aktivitetene «Vertskap», «Fasilitator» og «Initiering og tidligfaseprosjekt».

2) Søknad om å ta inn kostnader som opprinnelig ikke var omsøkt. Deres formulering er:
«Søknad om å omdisponere noe av kostnadene til innkjøp av møbler i næringslivet sin
møteplass. Nordveggen er leietaker av hjertet i bygget som skal være næringslivet sin
møteplass og av grûnderrommet som er plassert inntil. Vi søker om at noe av tilskuddet kan
omdisponeres til innkjøp av møbler til disse areala. Beløpet vil være på anslagsvis kr
300.000.»
Vår vurdering: Søknaden om å gjøre omdisponeringer i kostnadsplanen kommer når det gjenstår
knapt 2,5 måneder av den opprinnelige prosjektperioden – der søknad var mottatt primo april 2017.
Søknaden om å endre kostnadsplanen kommer således for sent i prosjektperioden, og burde kommet
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i begynnelse av prosjektet dersom det skulle kunne bli vurdert. Det er prinsipielt uheldig å endre
kostnadsplan på tampen av et prosjekt – med det mål å søke å utløse hele det opprinnelig tilsagnet.
Tilsagnet har samtidig en klar forutsetning om at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i
søknad, og at prosjektet fullfinansieres i tråd med søknad og at kostnader følger søknad.

3) Søknad om å endre den opprinnelige finansieringsplanen. Deres formulering er:
«Søknad om at finansieringsposten «Tilskudd fra Rauma Næringslag» kan være en
sammensatt post av dokumentert egeninnsats fra bedriftsledere, tilskudd fra enkeltbedrifter,
dokumenterte rabatter på innkjøp fra lokale bedrifter og tilskudd fra Rauma Næringslag.
Vår vurdering: Det opprinnelige tilsagnet fra GassROR IKS var gitt utfra klare betingelser, om at
prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad, og at prosjektet fullfinansieres i tråd med
søknad og at kostnader følger søknad. Det var forutsatt i søknaden at Rauma Næringslag skulle bidra
med 1,5 mill. kroner i midler – som ville vært 50 % av det opprinnelige budsjettet. Dette har
Nordveggen beskrevet under finansieringskilde slik: «Midler fra Rauma Næringslag». Vår vurdering er
at disse pengen skulle brukes til å gjennomføre prosjektet, og ikke til «å settes på bok» til senere og
andre kostnader.
Også her vurderer vi det slik: Det er prinsipielt uheldig å endre finansieringsplan på tampen av et
prosjekt – med det mål å søke å utløse hele det opprinnelig tilsagnet.

Opprinnelig kostnadsplan og finansieringsplan var slik:

Vedlegg:
•

Søknad om omdisponering av etableringstilskudd Innovasjonssenter Åndalsnes (av 19.10.18)
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Søknad om omdisponering av etableringstilskudd
Innovasjonssenter Åndalsnes
GassROR iks

19/10/2018

Arnt Sommerlund

Søknad om omdisponering etableringstilskudd Innovasjonssenter Åndalsnes
Nordveggen AS takker for den støtte som GassROR har innvilget til etablering av Innovasjonssenter på
Åndalsnes. Dette har vært avgjørende for at vi nå holder på å realisere et senter med innflytting i midten av
februar 2019 og med åpning i april 2019.
Nordveggen søkte om etableringstilskudd for 2017 og 2018 for vertskapsrolle, fassilitatorrolle og initiering av
tidligfase-prosjekt i bygget. Siden vi søkte har det skjedd noen endringer, så vi håper GassROR kan se
positivt på noen omdisponeringer.
1. Søknad om forlengelse av prosjektet til 1. aug 2019.
I vår søknad hadde vi beregnet oppstart av virksomheten i huset sommeren 2018. Vi hadde derfor
tatt med aktivitet i senteret for første halve driftsår. Første halve driftsår vil etter utsettelsen være til
aug 2019. Vi søker derfor om en utsettelse, slik at dette arbeidet kan bli utført gjennom dette
prosjektet.
2. Søknad om å omdisponere noe av kostnadene til innkjøp av møbler i næringslivet sin møteplass.
Nordveggen er leietaker av hjertet i bygget som skal være næringslivet sin møteplass og av
grûnderrommet som er plassert inntil. Vi søker om at noe av tilskuddet kan omdisponeres til innkjøp
av møbler til disse areala. Beløpet vil være på anslagsvis kr 300.000.
3. Søknad om at finansieringsposten «Tilskudd fra Rauma Næringslag» kan være en sammensatt post
av dokumentert egeninnsats fra bedriftsledere, tilskudd fra enkeltbedrifter, dokumenterte rabatter på
innkjøp fra lokale bedrifter og tilskudd fra Rauma Næringslag.
Bygging av Innovajonssenteret er et stort løft for Raumasamfunnet. Vi gleder oss til åpning og til å fylle det
med innhold som utvikler næringslivet i hele regionen. Vi har gjennom denne etableringen knyttet enda
sterkere samarbeid gjennom at vi er blitt en Inkubator-Node under ProtoMore (som eneste kommune i
Romsdal) og utnytter ressursene som er ved kompetansemiljøet ved ProtoMore.

Med hilsen

Solveig Brøste Sletta
Daglig leder Nordveggen AS
Side 1 av 2
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Saksframlegg
Sak 54/18 Møtedatoer ut 2018
Forslag til vedtak:

### Legges fram til diskusjon med tanke på å finne datoer ###

Bakgrunn for forslag til vedtak:

Viser til e-post av 16.10 til styret. Daglig leder har mottatt tilbakemelding fra repr. skapets leder
Bernhard Riksfjord på dato for representantskapsmøte. Han ønsker dette til onsdag 5. desember –
fra lunsj og utover. Styret har tidligere satt av fredag 14. desember.
For å kunne sende ut saksframlegg (som budsjett og handlingsplan) med 14 dagers frist til repr. skap
5. desember, må styret behandle disse senest onsdag 21. november, og dermed må også styremøtet
flyttes.

