Dagsorden styremøte GassROR IKS
Tid:
Sted:

Fredag 8. februar 2019 – kl. 08.15 til ca. kl.
11.15 Formannskapssalen, Rådhuset, Molde
kommune.

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02/19 Godkjenning av protokollen fra styremøte 21.11.2018
Sak 03/19 Godkjenning av protokollen fra ekstraordinært styremøte
10.12.2018
Sak 04/19 Godkjenning av protokollen fra styremøte 21.09.2018

Vedtaket om støtte til ROR (sak 46/18) var uteglemt fra referatet som ble behandlet og
godkjent.

Sak 05/19 Orienteringer
Sak 06/19 Status økonomi

Foreløpig årsregnskap for 2018 vil bli ettersendt.

Sak 07/19 Aktuelle regionale prosjekter
Sak 08/19 Oppfølging av styresak 65/18 og representantskapssak
17/18 og vedtak ifbm. intensjonsnotat om nytt sjukehus i
Nordmøre og Romsdal
(Unntatt offentlighet. Offl. §23, 1. ledd.)

Sak 09/19 Forvaltning av selskapets midler
Sak 10/19 Oppfølging kommunereformen og ny selskapsavtale for
GassROR IKS
Sak 11/19 Godkjenning av justert budsjett for Visit Nordvest sitt
toppturprosjekt (jfr. sak 50/17)
Sak 12/19 Søknad fra Tusten Skiheiser AS – støtte til utvikling av
Molde friluftspark
Sak 13/19 Søknad fra Gassknutepunkt Nyhamna – støtte til
forlenget prosjekt for 2019
Sak 14/19 Forslag til behandling av støtte bredbåndsprosjekter
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Sak 15/19 Søknad fra Romsdalen AS – støtte til utvikling av
Romsdalsgondolen
Sak 16/19 Søknad fra ROR – støtte til frikjøp av to fagpersoner til
prosjektet Helseplattformen
Ettersendes.

Sak 17/19 Søknad fra Molde kommune m.fl. – støtte til etablering av
felles regionalt brannvesen
Ettersendes.

Sak 18/19 Søknad fra Astero – støtte til etablering av
Velferdsteknologi LAB
Sak 19/19 Endring av møtedatoer med flytting av årsmøtet til april
Ettersendes.

Eventuelt
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Tid:
Sted:

Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Fredag 21. november 2018 – kl.16.30 – kl.19.05.
Molde fjordstuer, møterom Finnøy.

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

Sak 55/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 56/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 26.10.2018
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 26.10.2018 ble godkjent.

Sak 57/18 Orienteringer

Daglig leder innledet om følgende saker:
• Aukra kommune har meldt om økning i driftstilskudd som følge av ny beregning av
eiendomsskatt. -For GassROR IKS øker tilskuddet med 3.037.657 kr til 25.684.589 kr.
• Fakturering av driftstilskudd har vært forsinket fra SB1 Regnskapshuset.
• Fræna kommune bedt om kopi av reiselivsvedtak av 26.10.17.
• Daglig leder har påbegynt arbeidet med å se på forvaltning av selskapets midler. Har hatt et
innledende informasjonsmøte med Sparebanken Møre – Aktiv forvaltning. Kommer tilbake
med forslag til opplegg etter nyttår.
• Vågsetra barne- og ungdomsskole har søkt om støtte (av 13.11) til å delta i den skandinaviske
finalen i First Lego League. Ikke innen fristen, og derfor ikke rukket å saksbehandle til dette
styremøtet.
• Har mottatt søknad fra Tusten Skiheiser/Molde friluftspark (av 16.11) – om støtte til
prosjektutvikling: 600.000 kr av et totalbudsjett på 2,0 mill. kr.
• Minner om representantskapsmøte som blir avholdt onsdag 5. desember – fra kl. 12.00 –
Scandic Seilet hotell i Molde.
Vedtak:
Styret ga styreleder og daglig leder fullmakt til å gi et tilsagn om støtte til Vågsetra barne- og
ungdomsskole, i samsvar med tidligere praksis, til deltakelse i den skandinaviske finalen i First
Lego League.
Styret tok den øvrige orienteringen til etterretning.
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Sak 58/18 Status økonomi
Daglig leder orienterte kort.

Vedtak:
Styret tok økonomirapport og status for tilsagn til orientering.

Sak 59/18 Aktuelle regionale prosjekter

Styret drøftet hvordan selskapet kan identifisere og følge opp aktuelle regionale prosjekter som er
eller kan være aktuelle for GassROR IKS å engasjere seg i og som er i tråd med formålsparagrafen og
strategisk plattform.
Vedtak:
Styret ba daglig leder om å lage forslag til en informasjonsplan, med tanke på å besøke
relevante aktører i Molderegionen for å informere om GassROR IKS.

Sak 60/18 Handlingsplan og budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Vedtak:
Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

Representantskapet godkjenner handlingsplan og budsjett for 2019, samt økonomiplan for
perioden 2019-2022.

Sak 51/18 Konsekvenser av kommunereformen for GassROR IKS
Saken var utsatt fra styremøte av 26.10.18.

Vedtak:
Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak:
Representantskapet ber styret utarbeide forslag til ny selskapsavtale for GassROR IKS, der
prinsippet om like eierandeler videreføres.
Forslaget til ny selskapsavtale behandles på årsmøtet i 2019, før det sendes ut til behandling
hos de enkelte medlemmene i løpet av året, og med mål om at ny selskapsavtale trer i kraft
fra og med 01.01.2020.

Sak 61/18 Søknad fra Sund Bredbånd – støtte til bredbånd (transportnett)
mellom Otrøya og Gossen

Vedtak:
GassROR IKS avslår søknaden fra Sund Bredbånd AS – om støtte til bredbånd (transportnett)
mellom Otrøya og Gossen. GassROR IKS vil primært ikke prioritere støtte til utbygging av
bredbånd i områder med konkurranse (såkalte «svarte områder»).
Formålsparagrafen gir ikke anledning til å gi bedriftsrettet støtte.
GassROR IKS vil kunne vurdere støtte til bredbånd fram til ulønnsomme eller underforsynte
områder.
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Sak 62/18 Søknad fra Romsdalen AS – søknad om ansvarlig lån for å
prosjektere Romsdalsgondolen

Styret drøftet søknaden med de forutsetninger som er lagt til grunn. Styret finner ikke grunnlag til å
gi ansvarlig lån til dette tiltaket. Styret imøteser imidlertid en eventuell ny søknad om støtte - med
ordinære krav til egenandel og ev. andre bidragsytere.
Vedtak:
Avslag.

Sak 63/18 Møtedatoer våren 2019
Vedtak:
Styremøter:
• 8. februar
• 15. mars
• 3. mai
Årmøte/representantskapsmøte:
• 24. mai

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 19.05.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes

Arnt Sommerlund
Referent
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Protokoll fra ekstraordinært styremøte i GassROR IKS
Tid:
Mandag 10. desember 2018 – kl.15.00 – kl.16.20.
Sted:
Møterom «Galleriet», Rådhuset, Molde kommune.
Deltakere:
Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Toril
Hovdenak, Ole Bjørn Moen og Ketil Ugelvik. Vara Gro Kosberg møtte for Gunn Randi Seime.
Forfall: Anne Grete Klokset.
Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Sak 64/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 65/18 Drøfting av oppfølging av representantskapets vedtak i
«Sak 17/18 Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og
Romsdal»

Styrets leder redegjorde for representantskapets vedtak. Styret drøftet hvordan GassROR IKS kan
følge opp vedtaket.
Vedtak:
Styret viser til notat av 05.12.18 «Intensjon om ønska igangsetting og bygging av Sjukehuset
(NRS) snarast» av representantskapets leder og vedtak i representantskapsmøte av 05.12.18.
Styret viser til Lov om interkommunale selskaper §8, og ber om at det kalles inn til et
ekstraordinært møte i representantskapet for behandling av representantskapets vedtak i Sak
17/18 «Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal».
Møtet slutt kl. 16.20.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Tone Roaldsnes

Toril Hovdenak

Gro Kosberg

Anne Grete Klokset (sett)

Gunn Randi Seime (sett)
Arnt Sommerlund
Referent
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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 46/18 Søknad fra Romsdal Regionråd – støtte til strategisk
utviklingsarbeid og prosjekter i 2018

Vedtak:
GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 500.000 kroner til Romsdal Regionråd (ROR) til
utviklingstiltak i 2018, slik tiltakene er beskrevet i søknad.
Tilsagnet utbetales 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
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•

o Kommunikasjonsstrategi
o Forbedring av postjournal og arkiv – utarbeidet liste i sharepoint
o Småtiltaksspott - retningslinjer
o Fakturere medlemmer for driftstilskudd
Oppfølging av strategisk plattform.

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 07/19 Aktuelle regionale prosjekter
Informasjonsplan – aktuelle regionale prosjekter
Bakgrunn:
Styret i GassROR IKS har etablert «Aktuelle regionale prosjekter» som fast punkt på dagsorden på
styremøtene. Målet er å identifisere og følge opp aktuelle regionale prosjekter som er eller kan være
aktuelle for GassROR IKS å engasjere seg i og som er i tråd med formålsparagrafen og strategisk
plattform.
I styremøtet av 21. november 2018 ba styret daglig leder om å lage forslag til en informasjonsplan,
med tanke på å besøke relevante aktører i Molderegionen for å informere om GassROR IKS.

Forslag til informasjonsplan for 2019:
•

•

Besøke alle medlemskommunene:
o Aktuelle kontaktpunkter er ordførere/politikere, rådmann/kommuneadministrasjon,
næringsfora/næringslag/næringshager.
o Møre og Romsdal fylkeskommune, ved Regional- og næringsavdelinga.
Andre aktuelle møtepunkter:
o Høgskolen i Molde, rektor og/eller direktør.
o NCE iKuben og ProtoMore kunnskapspark.
o LO og NHO.
o Innovasjon Norge, Møre og Romsdal.
o Delta på møteplasser for politikk og næringsliv.

Målet med møtene er å presentere og informere om GassROR IKS sitt formål, og skaffe informasjon
inn til GassROR IKS om aktuelle tiltak og prosjekter i vår region –i tråd med formålsparagraf og
strategisk plattform.
Styret informeres løpende i møtene om framdrift og resultater av denne informasjonsplanen.
Daglig leder gjennomfører informasjonsplanen på vegne av selskapet. Møter om prosjekter/tiltak av
større strategisk karakter, såkalt saker av «uvanlig art eller av stor betydning» (jfr. intkomsel §14, 3.
ledd), drøftes med styreleder mellom styremøtene.

Saksframlegg
Sak 08/19 Oppfølging av styresak 65/18 og representantskapssak
17/18 og vedtak ifbm. intensjonsnotat om nytt sjukehus i
Nordmøre og Romsdal
Unntatt offentlighet. Offl. §23, 1. ledd.
Bakgrunn for saken:
5. desember 2018
Representantskapet gjorde følgende vedtak i sak 17/18 i deres møte av 5. desember 2018 (jamfør
foreløpig protokoll):
«Sak 17/18 Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal
Representantskapets leder Bernhard Riksfjord la fram et notat i møtet til representantskapet:
«Intensjon om ønska igangsetting og bygging av Sjukehuset (NRS) snarast» (av 05.12.18).
Vedtak:
Representantskapet i GassROR IKS stiller seg positiv til intensjonen i
diskusjonsnotatet.»

10. desember 2018
Styret gjorde følgende vedtak i sak 65/18 i et ekstraordinært styremøte av 10. desember 2018:
«Sak 65/18 Drøfting av oppfølging av representantskapets vedtak i «Sak 17/18
Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal»
Styrets leder redegjorde for representantskapets vedtak. Styret drøftet hvordan GassROR IKS
kan følge opp vedtaket.
Vedtak:
Styret viser til notat av 05.12.18 «Intensjon om ønska igangsetting og bygging av
Sjukehuset (NRS) snarast» av representantskapets leder og vedtak i
representantskapsmøte av 05.12.18.
Styret viser til Lov om interkommunale selskaper §8, og ber om at det kalles inn til et
ekstraordinært møte i representantskapet for behandling av representantskapets
vedtak i Sak 17/18 «Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal».»

11. desember 2018
Styrets leder og daglig leder overleverer signert brev fra styret til representantskapets leder om
styret vedtak i ekstraordinært møte av 10.12.18. Daglig leder orienterte representantskapets leder
på telefon først.
Se vedlegg 1.
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Representantskapets leder svarer på e-post på brev av 11.12 til styrets leder og daglig leder.
Se vedlegg 2 for e-postkorrespondanse.

12. desember 2018
Daglig leder etterspør pr. e-post mulige datoer for ekstraordinært møte i representantskapet.
Representantskapets leder svarer pr. e-post vedr. mulige datoer.
Se vedlegg 2 for e-postkorrespondanse.

13. desember 2018
Daglig leder møter representantskapets leder, for å følge opp brev og e-poster.

Vedlegg:
•

•

Vedlegg 1 Brev av 11.12.18 «Styret ber om at det kalles inn til et ekstraordinært møte i
representantskapet»
Vedlegg 2 E-postkorrespondanse av 11. og 12. desember mellom representantskapets leder
og styrets leder/daglig leder.
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VEDLEGG 1 - sak 08/19

VEDLEGG 2 - sak 08/19
Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Riksfjord, Bernhard
Post Gassror
Dahl, Arne Sverre
SV: GassROR IKS - styret ber om møte med representantskapet med tanke på oppfølging av
sjukehusvedtak
onsdag 12. desember 2018 16.28.59
image001.png

Takk for svar/tilbakemelding.
Registrerer og har mottatt «melding frå andre om saka», før denne henvendinga dykkar kom til
meg i går den 11.des-18 . Og som eg etter beste evne både skriv og forklarar i det omtala møtet
den 5.sep, og gjentar i mitt e-post svar.
Dere foreslår datoønske/forslag for dette representskapsmøte i GassRORiks som er tillyst. Eg har
på bakgrunn av det eg no formidlar fått innkalling / forslag på aktuell møteplass og dato for oss
ordførarar, frå Torgeir Dahl med tema: «Møte vedr GassRORiks og sykehustilskudd», og det
vert i den forbindelse vist til «dykkar henvending/bekymring dit».
Min/vår oppfordring og ønske om eit mulig «spleiselag» og intensjonen bak vedtaket/ønsket om
sjukehuset, er ikkje annleis no eller ved tidlegare høve, vi ønskjer sjølvsagt det beste for heile
regionen. Og vil og skal som vedtatt, sjølvsagt behandle denne saka både riktig og formeldet i
GassRORiks sitt organ som er og blir sedvane.
Avslutningsvis, dei som eventuelt vil/velger å legge/framføre andre motiv om mitt/ vår intensjon
i denne saka, og viss det skulle medfører riktigheit , noko eg håper og trur ikkje er rett , vil det
føles både leit, urettvis og sårande .

Vennleg helsing
Bernhard Riksfjord
Ordførar i Aukra
Telefon: 71 17 15 00
Mobil: 918 69 285
bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no

Fra: Post Gassror <post@gassror.no>
Sendt: 12. desember 2018 08:31
Til: Riksfjord, Bernhard <bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no>
Kopi: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: SV: GassROR IKS - styret ber om møte med representantskapet med tanke på oppfølging
av sjukehusvedtak
Takk for svar Bernhard.

Hva tenker du om dato for ekstraordinært møte i representantskapet?
Skal vi undersøke aktuelle datoer med de andre medlemskommunene?
MVH
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Riksfjord, Bernhard <bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no>
Sendt: tirsdag 11. desember 2018 16.26
Til: Post Gassror <post@gassror.no>
Kopi: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: SV: GassROR IKS - styret ber om møte med representantskapet med tanke på oppfølging
av sjukehusvedtak
Hei.
Vi vil og skal ha eit ekstraordinært møte i representskapet i GassRORiks, det har vi allereie
vedtatt i representskapsmøte i Molde den 05.desember 2018. Og må og skal dermed etter mitt
syn vere både ivaretatt og beslutta. Sitat: «Viss positiviteten til dette diskusjonsnotatet om
bidrag er tilstades i dagens møte, vil undertegnede syte for at det vil verte innkalla til
ekstraordinært møte i representskapet der nødvendige formelle vedtak og størrelse på eit
eventuelt beløp vert fastsett» Sitat slutt.
Som kjent slutta representskapet seg samrøystes til dette, og forøvrig til heile
«diskusjonsnotatet.». Då er min klare konklusjon når det vert no vert bedt om eit ekstraordinært
møte i representskapet, det ønsket/kravet er etter mitt syn allereie ivaretatt og vedtatt
enstemmig i det omtala representskapsmøte den 05.desember-18. Og skal som vedtaket lyder,
selfølgelig gjennomførast som forutsett.
Viss noko er uklårt eller anna om dette, ver venleg å ta kontakt. Min klare intensjon saman med
svært mange andre, er ikkje annleis no enn tidlegare når det gjeld ønsket om fullføringa av
«Sjukehuset» (NRS). Er selfølgelig både tilsnakkande og tilgjengeleg på tlf som alle andre.   

Vennleg helsing
Bernhard Riksfjord
Ordførar i Aukra

Telefon: 71 17 15 00
Mobil: 918 69 285
bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no

Fra: Post Gassror <post@gassror.no>
Sendt: 11. desember 2018 09:59
Til: Riksfjord, Bernhard <bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no>
Kopi: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: GassROR IKS - styret ber om møte med representantskapet med tanke på oppfølging av
sjukehusvedtak
Hei igjen Bernhard, og takk for praten på telefon i sted.
Kopi også til styreleder Arne Sverre.
Som jeg nevnte for deg på telefon, har styret gjort et vedtak der de ber om at det kalles inn til et
ekstraordinært møte i representantskapet for behandling av representantskapets vedtak i Sak
17/18 «Intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal».
Har lagt brev i posthylla di også, og legger det også ved her som vedlegg.
Vi høres om videre oppfølging.
Med hilsen
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Saksframlegg
Sak 09/19 Forvaltning av selskapets midler
Kort bakgrunn:

Styret ba i sak 57/17 «Oppfølging av strategi for GassROR IKS» om at administrasjon skulle «…komme
tilbake med forslag til ulike modeller for forvaltning av selskapets midler».
Administrasjonen har hatt et møte med selskapets hovedbank 16.11.18 om mulige modeller for aktiv
forvaltning av selskapets midler (se vedlegg 1).
I forrige ordinære styremøte, var det redegjort for at det var et mål å legge fram et opplegg til
drøfting for styret etter nyttår. Administrasjonen har innhentet finansreglement for Møre og
Romsdal fylkeskommune, samt Aukra kommune. Vi har også forespurt vår revisor om de kjenner til
om det finnes finansreglement eller tilsvarende for andre interkommunale selskaper. Det har vi
foreløpig ikke mottatt svar på.

Administrasjonens vurdering:

Dersom GassROR IKS skal benytte seg av aktiv forvaltning av våre midler, så kan det være et
hensiktsmessig alternativ å legge finansreglement for Møre og Romsdal fylkeskommune til grunn.
For det første har dette vært gjennom en økonomisk og juridisk kvalitetssikring. For det andre så
krever Fylkeskommunen at interkommunale samarbeid som de deltar i har like eller strengere
betingelser for forvaltning av deres midler:
«1.2 Kven reglementet gjeld for
Reglementet gjeld for Møre og Romsdal fylkeskommune. Reglementet gjeld også for
verksemd i fylkeskommunale føretak etter kommunelova kapittel 11 og interkommunalt
samarbeid etter kommunelova § 27.
I den grad verksemdene har ei eiga finansforvaltning skal denne utøvast i tråd med
reglementet, eller i tilfelle med interkommunalt samarbeid, etter eit felles finansreglement
som er godkjent av fylkestinget.»
(REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING, vedtatt
18.10.16).
Og dersom man legger dette til grunn, vil det være nødvendig å avklare investeringsprofil.
Fylkeskommunen har lagt til grunn følgende profil (såkalt avgrensing av aktivaklasser):
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Fylkeskommunens profil tar også høyde for deres gjeldsbelastning. Det er ikke et tema for GassROR
IKS, men vil telle i konservativ retning for forvaltning av midlene.
I presentasjonen fra Sparebanken Møre er følgende eksempel benyttet:

Aukra kommune har tilsvarende følgende aktivaklasser:

Vurdering av risiko

Daglig leder ønsker å invitere styret til å drøfte om man er villig til å ta en risiko på linje med
Fylkeskommunen eller strenger ved å iverksette aktiv forvaltning av selskapets midler.
Her bør man vurdere fare for tap, redusert likviditet og ev. tap ved realisering av plassering dersom
midler må frigjøres for å dekke støtte til ulike formål på kort sikt.
Eksempelvis hadde Fylkeskommunen tap på sine plasseringer både i 2017 og i 2018. Dette er tap som
må føres som finanskostnader i årsregnskapene.
Et alternativ til aktiv forvaltning for GassROR IKS kan være å ha en driftskonto, samt flere
særvilkårkontoer - i minst 3 banker - for å få bedre rentebetingelser. Dette er riktignok heller ikke
uten risiko, i og med at bankenes sikringsfond bare garanterer for opptil 2 millioner kroner per kunde
per bank.
Et tilleggsmoment er selvsagt også representantskapets intensjonsvedtak før nyttår om å midler til
rådighet for å ferdigstille nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det er et spørsmål å
drøfte om styret i GassROR IKS bør avvente resultatet av dette arbeidet før man sluttbehandler
hvordan man skal forvalte selskapets midler mht. forrenting av ubenyttet kapital.

Vedlegg:
•
•
•

Vedlegg 1 – Presentasjon fra Sparebanken Møre (av 16.11.18)
Vedlegg 2 - Finansreglement for Møre og Romsdal fylkeskommune
Vedlegg 3 – Reglement for finansforvaltning Aukra kommune
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VEDLEGG 1 - SAK09/19

Møte med
Gassror IKS
November 2018
Trond Moldskred
Aktiv forvaltning
Sparebanken Møre Markets

Aktiv Forvaltning - en lang og god historie
Gode avkastningstall og god tilgang av nye kunder

Forvaltningskapital
30.09.2018.

4888
3864

1200

800
2006

•
•
•
•

2007

950
2008

1300

1420

1530

2009

2010

2011

1800

2012

Fikk konsesjon for Aktiv Forvaltning i 1999
I tillegg til innskudd etterspør også flere
av bankens kunder andre investeringer
Aktiv forvaltning tilbyr bankens kunder
profesjonell forvaltning
Porteføljen blir kontinuerlig fulgt opp av
våre lokale forvaltere

2230

2013

2500

2700

2014

2015

3010

2016

2017

2018

9 kommuner - fylkeskommune
10 stiftelser/foreninger/legat
1 pensjonskasse
2 forsikringsselskap
152 investeringsselskap
203 privatkunder
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Aktiv Forvaltning
Fire byggeklosser. Enkle og forståelige investeringsalternativ

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Portefølje av 15-25
norske og nordiske
aksjer.

Portefølje av
egenkapitalbevis fra
minimum 5
sparebanker og andre
finansaksjer i Norge og
Norden.

Fokus på selskaper
med god soliditet,
likviditet og
utbyttekapasitet
Våre beste ideer i det
Nordiske aksjemarkedet

Porteføljen kan også
inneholde andre
utbytteselskaper.

Møre Global

Aksjeplasseringer over
hele verden.
Møre Global passer for
de som ønsker en bred
spredning av sin
portefølje.

Møre Aktiv
Rente

En portefølje av
obligasjoner/
renteplasseringer
innen industri og
finans
Forutsigbar
kontantstrøm i form av
renteutbetalinger
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Hvilke aktiva klasser er aktuelle?

Definere aktiva - klasser :
Investeringsporteføljens midler kan plasseres i følgende aktivaklasser
produkter:
• Bank

• Bankinnskudd i norske banker
• Bankinnskudd i utenlandske banker som er representerte i
Norge og medlemmer av sikringsfondet

• Rentebærende verdipapirer, registrert på nordiske børser og fond
forvaltet av anerkjente fondsforvaltere
• Sertifikater, pengemarkedsfond mv
• Obligasjoner, obligasjonsfond mv
• Nordiske aksjer/ aksjefond og grunnfondsbevis
• Globale aksjer og aksjefond
Plassering i andre aktiva enn ovennevnte kan gjøres etter beslutning i
styret
4

Rammer pr aktiva -klasse:
• Fordelingen reflekterer selskapets investeringsstrategi og oppdateres årlig eller oftere
ved behov.
• Tabellen angir den langsiktige strategiske fordelingen mellom aktivaklassene, samt
laveste og høyeste andel som de respektive aktivaklasser kan utgjøre av porteføljens
totale markedsverdi på ethvert tidspunkt.
Et eksempel på NOK 70 million:

Porteføljen totalt %
Aktivaklasser

Minimum

Strategisk fordeling

Maksimum

Bank/ pengemarked

20 %

30 %

100 %

Rentebærende verdipapirer og fond

0%

60 %

80 %

Aksjer og aksjefond

0%

10 %

20 %

• Porteføljen skal rebalanseres når yttergrensene for maksimums- og minimumsrammer overskrides
Avkastningen i hver aktivaklasse skal måles i forhold til hensiktsmessige referanseindekser, eksempelvis:
Aktivaklasser

Sammenligningsindeks

Pengemarked
Norske rentebærende verdipapir og fond

ST1X - 1-årig statsobligasjon
ST4X - 3-årig statsobligasjon

Norske aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond

Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)

Globale aksjer

MSCI World
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Retningslinjer for aksjer – et eksempel
• Normalt skal 50 % av porteføljen være i norske papir- mens 50 %
skal plasseres i globale aksjefond.
• Taktisk er det tillatt å tilpasse seg med 100 % norske papirer og inntil
75 % globale aksjefond.
• Plasseringer i aksjer og aksjefond skal være i børsnoterte aksjer, og
det skal legges vekt på at aksjeinvesteringene er likvide.

6

Rammer renter: et eksempel

Maksimal ramme pr emittent

Kredittrisiko

Maksimal ramme i prosent av hele
investeringsporteføljen
75 %

10 %

10 %

5%

15 %

3%

Investment grade kredittrating AAA til BBB÷

Ansvarlig kapital og fondsobligasjoner (AAA til BBB÷)

Obligasjoner med kredittrating BB+ og dårligere

Kredittrisiko:

Rentebærende investeringer plasseres i verdipapirer og/ eller verdipapirfond med bedre eller lik gjennomsnittlig kredittrating
som beskrevet i matrisen under. Kredittrating skal være utført av anerkjente ratingselskaper som S&P og Moody’s. Der det
ikke foreligger offisiell rating, aksepteres rating utført av ledende nordiske banker eller verdipapirforetak
Kredittdurasjon: Gjennomsnittlig løpetid på obligasjonsporteføljen – måltall for dette.
Renterisiko:
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Aktiv Forvaltning –utgangspunkt NOK 50 mill.

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Møre Global

Møre Aktiv
Rente

Investering:

Investering:

Investering:

Investering:

3 MNOK

3 MNOK

4 MNOK

40 MNOK
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Møre Aktiv Rente
Eksempel portefølje obligasjoner
Selskap

Referanserente Forfall/Call Margin* Andel

Vektet* Beløp

Sektor

Eika Boligkreditt AS

3 Mnd NIBOR

0,02 %

OMF

18.08.2023

0,33 %

6,7 %

1.000.000

Gjensidige Bank ASA

3 Mnd NIBOR

13.09.2023

0,57 %

6,7 %

0,04 %

1.000.000

Bank - senior

Sparebank 1 SMN

3 Mnd NIBOR

08.11.2023

1,65 %

6,7 %

0,11 %

1.000.000

Bank - ansvarlig

Sparebank 1 Nord Norge

3 Mnd NIBOR

28.08.2023

3,45 %

6,7 %

0,23 %

1.000.000

Bank - fondsoblig.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

3 Mnd NIBOR

26.08.2021

0,68 %

6,7 %

0,05 %

1.000.000

Eiendom

Entra ASA

3 Mnd NIBOR

14.10.2022

0,79 %

6,7 %

0,05 %

1.000.000

Eiendom

Veidekke ASA

3 Mnd NIBOR

05.06.2023

0,88 %

6,7 %

0,06 %

1.000.000

Industri

BKK AS

3 Mnd NIBOR

16.01.2023

0,67 %

6,7 %

0,04 %

1.000.000

Kraft

Lyse AS

3 Mnd NIBOR

23.02.2023

0,73 %

6,7 %

0,05 %

1.000.000

Kraft

Orkla ASA

3 Mnd NIBOR

27.03.2023

0,72 %

6,7 %

0,05 %

1.000.000

Konsum

Tine SA

3 Mnd NIBOR

21.02.2023

0,69 %

6,7 %

0,05 %

1.000.000

Konsum

Aker ASA

3 Mnd NIBOR

31.01.2023

2,07 %

6,7 %

0,14 %

1.000.000

Industri

Color Group ASA

3 Mnd NIBOR

23.11.2023

3,10 %

6,7 %

0,21 %

1.000.000

Transport

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA

3 Mnd NIBOR

12.10.2022

3,10 %

6,7 %

0,21 %

1.000.000

Shipping

Stolt Nielsen LTD.

3 Mnd NIBOR

18.03.2021

3,40 %

6,7 %

0,23 %

1.000.000

Shipping

100 %

1,52 %

15.000.000

Sum

*vektet avkastning over NIBOR
NIBOR er p.t ca. 1,23%

•

Renter utbetales kvartalsvis

•

Renten justeres kvartalsvis

•

Forutsigbar kontantstrøm

•

Lav renterisiko

•

Men kredittrisiko – gjenspeiles av
rating/margin
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Aktiv Forvaltning – aksjer

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Investering:

Investering:

3,0 MNOK

3,0 MNOK

Møre Global

Investering:
4,0 MNOK
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Aktiv Forvaltning
Fire byggeklosser. Enkle og forståelige investeringsalternativ

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Portefølje av 15-25
norske og nordiske
aksjer.

Portefølje av
egenkapitalbevis fra
minimum 5
sparebanker og andre
finansaksjer i Norge og
Norden.

Fokus på selskaper
med god soliditet,
likviditet og
utbyttekapasitet
Våre beste ideer i det
Nordiske aksjemarkedet

Porteføljen kan også
inneholde andre
utbytteselskaper.

Møre Global

Aksjeplasseringer over
hele verden.
Møre Global passer for
de som ønsker en bred
spredning av sin
portefølje.

Møre Aktiv
Rente

En portefølje av
obligasjoner/
renteplasseringer
innen industri og
finans
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Investeringer
Møre Aktiv Nordisk
Porteføljen – % beholdning pr utgang september

Subsea 7
Norsk Hydro
Yara
Equinor
Telenor
Aker BP
Scatec Solar
Volvo AB SEK
Marine Harvest
AKER
Aker Solutions
BW LPG Ltd
Odfjell Drilling Ltd
Vestas Wind DKK
Akastor
Novo Nordisk DKK
TGS Nopec
Essity SEK
Orkla
Wallenius Wilhelmsen
NOK

7,99
7,86
7,38
7,14
6,78
6,09
5,54
5,33
5,32
5,21
4,91
3,87
3,85
3,74
3,63
3,56
3,38
3,27
3,22
3,07
2,15
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

12

Aktiv Forvaltning
Fire byggeklosser. Enkle og forståelige investeringsalternativ

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Portefølje av 15-25
norske og nordiske
aksjer.

Portefølje av
egenkapitalbevis fra
minimum 5
sparebanker og andre
finansaksjer i Norge og
Norden.

Fokus på selskaper
med god soliditet,
likviditet og
utbyttekapasitet
Våre beste ideer i det
Nordiske aksjemarkedet

Porteføljen kan også
inneholde andre
utbytteselskaper.

Møre Global

Aksjeplasseringer over
hele verden.
Møre Global passer for
de som ønsker en bred
spredning av sin
portefølje.

Møre Aktiv
Rente

En portefølje av
obligasjoner/
renteplasseringer
innen industri og
finans
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Hvorfor norske sparebanker og finans
Moderat priset

Muligheter for 7-10% avkastning over tid i norske sparebanker

Status sparebanker:
•

God lønnsomhet

•

Bedring i konjunkturene

•

Oljeprisutvikling

•

Strukturelle endringer

•

Ekstraordinære transaksjoner
som synliggjør verdier

Dette resulterer i gode utbytter
og bygging av bokførte verdier
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Utbytte portefølje september
Investeringer

0

2

4

6

8

10

SPAREBANK 1 SMN EGENKAP.BEV.

12

14

11,82

SPAREBANKEN NORD NORGE

9,54

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

8,80

SPAREBANKEN MØRE EGENKAP.BEV.

7,65

STOREBRAND ASA ORD.

7,65

DNB ASA

7,44

NORDEA

7,36

SPAREBANK1 ØSTL EGENKAPIT

7,30

DANSKE BANK

6,23

CASH

6,03

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

5,12

SPAREBANKEN VEST EGENKAP.BEV.

4,88

KINNEVIK AB B

4,02

VEIDEKKE ASA

3,09

INVESTOR AB

3,03
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Aktiv Forvaltning
Fire byggeklosser. Enkle og forståelige investeringsalternativ

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Portefølje av 15-25
norske og nordiske
aksjer.

Portefølje av
egenkapitalbevis fra
minimum 5
sparebanker og andre
finansaksjer i Norge og
Norden.

Fokus på selskaper
med god soliditet,
likviditet og
utbyttekapasitet
Våre beste ideer i det
Nordiske aksjemarkedet

Porteføljen kan også
inneholde andre
utbytteselskaper.

Møre Global

Aksjeplasseringer over
hele verden.
Møre Global passer for
de som ønsker en bred
spredning av sin
portefølje.

Møre Aktiv
Rente

En portefølje av
obligasjoner/
renteplasseringer
innen industri og
finans
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Møre Global
En liten beskrivelse av porteføljen

Porteføljen
Fond

Global spredning

Høy risiko

Langsiktig investor

• En portefølje bestående av fond
• Diversifiser deg globalt – bli mindre
eksponert mot oljeprisen
• En aksjeportefølje er pr. definisjon
kategorisert som høy risiko
• Verdien kan svinge mye, men på lang
sikt er det forventet høy avkastning.
• Minimum investeringsbeløp 1 million
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Møre Global
Porteføljeoversikt

USA - Olje og Energi
4%
USA - Industri
5%
Fremvoksende
markeder
5%

Bankinnskudd
2%

Storebrand Indeks
25 %

Europa - Bil og bildeler
5%

Europa - Bank
5%

Global robotisering og
automatisering
6%

USA - S&P 500
9%

Storebrand Multifaktor
25 %

Europa - 50 Største
9%
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Aktiv Forvaltning
Fire byggeklosser. Enkle og forståelige investeringsalternativ

Møre Aktiv
Nordisk

Møre Aktiv
Utbytte

Portefølje av 15-25
norske og nordiske
aksjer.

Portefølje av
egenkapitalbevis fra
minimum 5
sparebanker og andre
finansaksjer i Norge og
Norden.

Fokus på selskaper
med god soliditet,
likviditet og
utbyttekapasitet
Våre beste ideer i det
Nordiske aksjemarkedet

Porteføljen kan også
inneholde andre
utbytteselskaper.

Møre Global

Aksjeplasseringer over
hele verden.
Møre Global passer for
de som ønsker en bred
spredning av sin
portefølje.

Møre Aktiv
Rente

En portefølje av
obligasjoner/
renteplasseringer
innen industri og
finans
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Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Hvorfor Sparebanken Møre
Aktiv Forvaltning
KOMPETANSE

KUNDESERVICE

• Største og beste markedsmiljøet mellom
Bergen og Trondheim

• Vi er store, men ikke for store – hos oss blir
du godt ivaretatt

• Gjennom bankens solide posisjon og gode
navn har vi forutsetninger for å lykkes

• Vår lokale markedskompetanse og vår lokale
nærhet kommer våre kunder til gode

• Uavhengige og har de beste
samarbeidspartnerne

• Egen rådgiver hos Aktiv forvaltning som følger
deg opp

• Lang erfaring og gode resultater

• Vi skal yte det “lille ekstra”

• Merkevare - tillit
• Enkel kostnadsstruktur

20

WEB-basert rapportering. Eksempel
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VEDLEGG 2 - sak 09/19
REGLEMENT
FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES
FINANSFORVALTNING
Vedtatt av fylkestinget 18.10.16
Erstattar tidlegare reglement av 18.06.13
1. Formålet med forvaltninga
Møre og Romsdal fylkeskommune skal forvalte sine midlar slik at tilfredsstillande
avkastning blir oppnådd utan at det medfører vesentleg finansiell risiko, og med
omsyn til at fylkeskommunen skal ha midlar til å dekke sine pengekrav ved forfall
(jf. kommunelova §52 nr.2).
Krav til reglement for fylkeskommunen følgjer av forskrift om kommunar og
fylkeskommunars finansforvaltning, fastsett av Kommunal- og
regionaldepartementet 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635).
1.1 Formålet med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for fylkeskommunens
finansforvaltning. Reglementet utgjer ei samla oversikt over dei rammer og
avgrensingar som gjeld, og underliggjande fullmakter/instruksar/rutinar skal
heimlast i reglementet.
Finansforvaltninga består av 3 delar:
a. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midlar for
driftsformål (kort nemnt som likviditet). Denne likviditeten inkluderer ein
likviditetsreserve utover forventa minimumslikviditet på enkelttidspunkt. Det
kan gjerast avtale om trekkrettigheitar for inntil 200 mill. kroner.
Formål: Ledig likviditet og andre midlar for driftsformål skal plasserast og
forvaltast med sikte på tilstrekkeleg likviditet til utbetalingar i samband med
fylkeskommunens vanlege drift.
b. Forvaltning av gjeldsporteføljen og andre finansieringsavtalar, medrekna
også metodar og rutinar ved opptak av lån (kort nemnt som
gjeldsporteføljen).
Formål: Gjeldsporteføljen og andre finansieringsavtalar skal forvaltast med
sikte på effektiv og rasjonell finansiering. Det skal leggast vekt på å oppnå
lågast muleg finansieringskostnadar med omsyn til både låg risiko og
økonomisk handlefridom.
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c. Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva utskilt frå
fylkeskommunens midlar for driftsformål (kort nemnt som langsiktige
finansielle aktiva). Dei langsiktige finansielle aktiva er delt i ordinære
langsiktige finansielle aktiva og aktiva som inngår i Møre og Romsdal
fylkeskommunes kapitalfond. For kapitalfondet er det vedtatt separat
reglement som vedlegg til dette overordna reglement for fylkeskommunens
finansforvaltning.
Formål: Langsiktige finansielle aktiva skilt ut frå fylkeskommunens sine midlar
for driftsformål skal forvaltast med sikte på størst muleg avkastning ut frå ein
samla låg risikoprofil. (For kapitalfondet, sjå i tillegg vedlegg 1 – punkt 2 og 3).
1.2 Kven reglementet gjeld for
Reglementet gjeld for Møre og Romsdal fylkeskommune. Reglementet gjeld også
for verksemd i fylkeskommunale føretak etter kommunelova kapittel 11 og
interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27.
I den grad verksemdene har ei eiga finansforvaltning skal denne utøvast i tråd
med reglementet, eller i tilfelle med interkommunalt samarbeid, etter eit felles
finansreglement som er godkjent av fylkestinget.

2. Generelle rammer og avgrensingar i forvaltninga









Fylkestinget skal sjølv gjennom fastsetting av dette finansreglementet, ta
stilling til kva som er tilfredstillande avkastning og vesentleg finansiell
risiko, jf. kommunelova § 52.
Reglementet skal baserast på fylkeskommunens eigen kunnskap om
finansielle marknader og instrument.
Fylkesrådmannen skal fortløypande vurdere om reglementets forskjellige
rammer og avgrensingar framleis er egna, og om desse på ein klar og
tydeleg måte sikrar at kapitalforvaltninga blir utøvd forsvarleg i forhold til
dei risikoar fylkeskommunen er eksponert for.
Det tilligg fylkesrådmannen med heimel i dette finansreglement, å
utarbeide nødvendige fullmakter/instruksar/rutinar for dei enkelte
forvaltningsformer som er i samsvar med fylkeskommunens overordna
økonomireglar.
Finansielle instrument og/eller produkt som ikkje er eksplisitt tillate brukt
gjennom dette reglementet, kan ikkje nyttast i fylkeskommunens
finansforvaltning.

Fylkeskommunen kan i si finansforvalting nytte seg av andre finansielle
instrument, såkalla avleda instrument/derivat. Slike instrument skal vere konkret
angitt under dei enkelte forvaltningsformer og må nyttast innanfor risikorammene
for underliggjande aktiva eller gjeld og skal inngå ved berekning av finansiell
risiko.
a. Rammer og avgrensingar for likviditetsforvaltninga:
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2.a.1. Ledig likviditet kan plasserast som innskot i bankar med kontor i Noreg.
For å redusere eventuell kredittrisiko skal fylkeskommunen fordele sine innskot
på minst to bankar. Desse bankane skal ha hovudkontor i Noreg eller i ein stat
som er knytt til EUs finanstilsynssystem, her under «Den europeiske
banktilsynsmyndighet» (EBA). Fylkeskommunens plassering skal i ein einskild
bank aldri overstige 3% av bankens forvaltningskapital.
2.a.2. Likviditet kan også plasserast i omsettelige sertifikat og obligasjonar
utstedt eller garantert av Den Norske Stat, norske kommunar og norske
fylkeskommunar, norske kredittføretak og norske bankar. Med unntak av Den
Norske Stat skal kvar utstedar utgjere maksimum 100 mill. kroner. Det kan ikkje
plasserast likviditet i ansvarlege lån eller fondsobligasjonar.
2.a.3. Det kan plasserast likviditet i pengemarknadsfond. Fylkeskommunens
plassering skal samla aldri overstige 200 mill. kroner eller 10% av kvart fond sin
samla forvaltningskapital. Fylket skal ikkje investere i pengemarknadsfond med
BIS-risikovekt over 20%.
2.a.4. Vekta gjennomsnittleg løpetid (durasjon) på den samla portefølje av
likviditetsplasseringar skal ikkje overstige 3 månader.
2.a.5. Likviditetsplasseringane skal ikkje medføre valutarisiko.

b. Rammer og avgrensingar for gjeldsporteføljen
Fylkestinget fattar vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal
som minimum angi:

Lånebeløp

Nedbetalingstid
Med utgangspunkt i fylkestingets vedtak skal det gjennomførast låneopptak og
gjeldsforvaltning etter dei retningslinjer som går fram av dette reglementet, og i
tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.
2.b.1. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private
finansinstitusjonar, samt i livselskap. Det er også adgang til å legge ut lån i
sertifikat- og obligasjonsmarknaden. Lån kan takast opp som åpne seriar
(rammelån) og utan avdrag (bulletlån).
2.b.2 Ved opptak av lån skal gjeldande reglar for offentlege anskaffingar følgjast.
2.b.3. Det kan ikkje takast opp lån med valutarisiko.
2.b.4 Det er tillatt å endre eksponering i gjeldsporteføljen med bruk av derivat.
For å styre renterisiko kan det inngåast framtidige renteavtaler (FRA) og
rentebytteavtaler (SWAP). Føremålet med slike kontraktar skal dokumenterast og
desse kan bare nyttast i kombinasjon med ein underliggjande låneavtale eller
planlagt låneopptak som er vedtatt av fylkestinget. Storleiken på ein enkelt
kontrakt for rentesikring kan ikkje overstige det underliggjande lånebeløp.
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2.b.5. For å redusere renterisikoen skal til einkvar tid minst 30% av
fylkeskommunens innlån (inklusive lån sikra med FRA’er og SWAP’er) vere til
fast rente (dvs. rentebinding lenger enn 12 månadar).
2.b.6 Lån med forfall inntil 12 månader fram i tid skal maksimalt utgjere 30% av
den samla låneportefølje.
2.b.7. Den samlete gjeldsportefølje skal ha vekta gjennomsnittlig løpetid
(durasjon) på mellom 1 – 4 år.
c. Rammer og avgrensingar for langsiktige finansielle aktiva
2.c.1. Forvaltning av kapitalfondet skal oppfylle rammer og avgrensingar gjevne i
vedlagte reglement for kapitalfondet (vedlegg 1 - punkt 4).
2.c.2. Dei ordinære langsiktige finansielle aktiva skal vere underlagt dei same
rammer og avgrensingar som kapitalfondet (vedlegg 1 – punkt 4).
3. Finansiell risiko
Fylkeskommunens finansforvaltning skal utførast slik at det ikkje medfører
vesentlig finansiell risiko. Følgjande former for finansiell risiko kan definerast:
Kredittrisiko
Kredittrisiko representerer faren for at låntakar, eller motparten i ein
derivatkontrakt, ikkje betalar tilbake heile eller delar av lånet (inkludert rentene).
Marknadsrisiko
Risikoen for tap som følgje av endringar i prisar og kurssvingningar i dei
marknadane fylkeskommunen er eksponert, mellom anna:
Renterisiko
Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringar i
renteberande verdipapir endrar seg når renta endrar seg. Går renta opp, går
verdien av plasseringa i renteberande verdipapir ned (og motsatt).
Refinansieringsrisiko
Refinansieringsrisiko representerer risikoen for at ein ikkje får ta opp nye lån når
dei gamle låna forfell, eller at ein må ta opp lån til vesentleg dårlegare vilkår.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko representerer faren for at midlar ikkje kan transformerast til
kontantar i løpet av ein rimelig tidsperiode.
Valutarisiko
Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingningar i
valutamarknaden.
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Systematisk risiko i aksjemarknaden (generell marknadsrisiko)
Systematisk risiko har samanheng med kor sannsynleg det er for at
aksjemarknaden vil stige eller falle – både på kort og lang sikt.
Usystematisk risiko i aksjemarknaden (selskapsrisiko)
Usystematisk risiko har samanheng med risikoen for at verdien av det aktuelle
investeringsobjekt (selskap) ein investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien
i marknaden – både på kort og lang sikt.
Reglane for avgrensing av den finansielle risiko er nedfelt i punkt 2. Generelle
rammer og avgrensingar i forvaltninga.

4. Risikospreiing
Ein reduksjon av risiko kan oppnåast med m.a. spreiing av risiko. Reglane for
risikospreiing er nedfelt i punkt 2. Generelle rammer og avgrensingar i
forvaltninga.
5. Etiske retningsliner
Dei etiske retningslinene som til einkvar tid er gjeldande for Statens
Pensjonsfond – Utland, skal vere retningsgivande for Møre og Romsdal
fylkeskommunes strategi for kapitalforvaltninga.
Møre og Romsdal fylkeskommune vil sørgje for at samarbeidande forvaltarar er
informert om både forvaltningsrammer og etiske retningsliner i Møre og Romsdal
fylkeskommunes strategi for kapitalforvaltning. Det er eit mål at kapital ikkje vert
plassert i selskap med ein uakseptabel etisk profil, og at det derfor blir vald
forvaltarar som tek omsyn til dei etiske sidene når dei vel ut sine investeringar .

6. Rapportering av finansforvaltninga
Det skal i samband med ordinær tertialrapportering pr. april og pr. august, og ved
årsavslutninga, rapporterast om finansforvaltninga til fylkestinget. Rapporteringa
skal omfatte utviklinga i likviditetsforvaltninga, forvaltninga av gjeldsporteføljen og
forvaltninga av dei langsiktige finansielle aktiva for siste periode og frå siste
årsskifte.
Rapporteringa skal innehalde ei skildring og vurdering av:
 Samansetnad av finansielle aktiva og passiva
 Løpetid for finansielle aktiva og passiva
 Verdi av lån som forfell og må refinansierast innan 12 månader
 Marknadsverdi av finansielle aktiva og verdi for passiva
 Vesentlege marknadsendringar
 Endringar i risikoeksponering
 Avvik mellom faktisk forvaltning og krava i finansreglementet
 Marknadsrenter og eigne rentevilkår
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Fylkesrådmannens kommentar og vurdering av den faktiske aktiva- og
passivaforvaltning

7. Særskilt om handtering av avvik
Ved avvik frå reglementets rammer, skal fylkestinget gjennom rapporteringa bli
informert om dette. Fylkesrådmannen skal samtidig leggje fram ein plan over
tiltak for å rette opp avvik, slik at finansporteføljane er i samsvar med
reglementes rammer.

8. Fullmakter
Fylkestinget gjev fylkesrådmannen fullmakt til å gjennomføre finansforvaltninga i
Møre og Romsdal fylkeskommune, herunder inngåing av alle finansielle avtalar
samt avtalar om ekstern (diskresjonær)forvaltning, etter dei rammer og
retningsliner som er gjevne i dette reglement med vedlegg, og etter gjeldande
lover, regelverk og god forretningsskikk.

9. Politisk behandling
Reglementet skal leggjast fram for politisk behandling minst ein gong kvar
fylkestingsperiode.

10. Kvalitetssikring
Reglementet og rutinane rundt finansforvaltninga skal vurderast av uavhengig
fagkompetanse. Reglementet skal kvalitetssikrast når det blir gjort endringar i
det.
11. Iverksetjing og endring
Reglementet tek til å gjelde frå 01.11.16. Det erstattar reglement vedtatt av
fylkestinget 18.06.2013.

Vedlegg 1: Reglement for forvaltning av Møre og Romsdal fylkeskommunes
kapitalfond.
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Vedlegg 1

REGLEMENT FOR FORVALTING AV
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES
KAPITALFOND
Vedtatt av fylkestinget 18.10.16
Erstattar tidlegare reglement av 18.06.13
Reglementet skal vere underlagt Reglement for Møre og Romsdal
fylkeskommunes finansforvaltning.

1. Avgrensing
Reglementet omfattar kapitalfondet som hovudsakeleg består av inntekter frå sal
av fylkeskommunale aksjar.
2. Målsetjing
Formålet med kapitalfondet er å ivareta realverdien av den grunnkapital som blir
oppnådd ved bl.a. sal av fylkeskommunen sine eigardelar i aksjeselskap, samt å
forvalte denne kapitalen slik at den gjev størst mogleg avkasting til bruk for
tenesteproduksjon i Møre og Romsdal fylkeskommune. Midlane i fondet skal
forvaltast på ein forsvarleg måte med ein låg samla risikoprofil.

3. Kapital og avkasting
Grunnkapitalen i kapitalfondet er urørleg, og kan berre reduserast i samsvar med
vedtak gjort av fylkestinget.
Den årlege avkastinga kan nyttast til dei formål som fylkestinget til ei kvar tid
bestemmer.
4. Investeringsrammer og plasseringsavgrensingar
Fylkeskommunen skal ikkje foreta disposisjonar som i vesentleg grad inneber
finansiell risiko. Det er nedanfor derfor gjeve regler om avgrensing i aktivaklassar
og plassering.
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4.1 Avgrensing i aktivaklassar
Aktivaklasse
Norske og utanlandske aksjefond
Av dette:
Norske aksjefond
Utanlandske aksjefond

Minimum Maksimum
Nøytral
10%
30%
20%
0%
0%

30%
15%

12,5%
7,5%

Norske
obligasjonar/obligasjonsfond

10%

50%

30%

Særinnskot i
bank/sertifikat/pengemarknadsfond

30%

70%

50%

Midlane målt i marknadsverdiar skal haldast innanfor dei oppgjevne minimumsog maksimumsgrenser. Med utanlandske fond er her meint fond som 100% eller i
dominerande grad investerer i utanlandske kapitalmarknader.
4.2 Plasseringsavgrensingar
Aksjar/aksjefond
Kapitalfondet sine midlar kan plasserast i aksjefond. Det er ikkje tillatt å plassere i
enkeltaksjar. Aksjefond skal ha ein konservativ forvaltningsprofil av børsnoterte
aksjar med brei bransjefordeling. Utanlandske aksjefond skal i tillegg ha ein brei
geografisk spreiing over mange land. Aksjefond som berre plasserar i USA blir
likevel rekna for å ha ei brei geografisk spreiing.
Obligasjonar/obligasjonsfond
Midlane i kapitalfondet investert i obligasjonar/obligasjonsfond kan innanfor
vedtatt reglement plasserast direkte i renteberande verdipapir (obligasjonar) eller
i renteberande verdipapirfond. Den gjennomsnittlege durasjon for heile denne
aktivaklassen samla skal ikkje overstige 3,5 år. Det kan nyttast korte
renteberande instrument (sertifikat/pengemarknadsfond/korte obligasjonar) for å
justere durasjonen. Minst 30% av enkeltpapirporteføljen av obligasjonar skal vere
investert i norske statsobligasjonar eller obligasjonar garantert av den norske
stat. Med unntak av den norske stat skal kvar utstedar utgjere maksimum 10% av
enkeltpapirporteføljen. Fylkeskommunens samla eksponering (inkl. annan
finansforvaltning i fylkeskommunen) i renteberande obligasjonsfond skal aldri
overstige 10% av kvart fond sin samla forvaltningskapital.
Obligasjonar og sertifikat som inngår i obligasjonsporteføljen (enten enkeltvis
eller gjennom verdipapirfond) skal minimum vere ratet investmentgrade, dvs.
BBB- eller betre, av anerkjent internasjonalt eller norsk ratingselskap/finanshus.
Særinnskot i bank og plassering i sertifikat/pengemarknadsfond
Ingen plasseringar i særinnskot i bank/sertifikat/pengemarknadsfond skal ha
durasjon over 1 år. Plasseringane for denne aktivaklassen skal ikkje medføre
valutarisiko. Fylkeskommunens samla eksponering (inkl. annan finansforvaltning
i fylkeskommunen) i renteberande pengemarknadsfond skal aldri overstige 10%
av kvart fond sin samla forvaltningskapital.
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Maksimum 30% av denne delporteføljen (med durasjon opp til 1 år) kan
investerast i rentepapir (enten enkeltvis eller gjennom verdipapirfond) som har
dårlegare rating enn BBB-, men ikkje dårlegare enn BB- frå anerkjent
internasjonalt eller norsk ratingselskap/finanshus.
Med unntak av den norske stat skal kvar utstedar utgjere maksimum 10% av
denne enkeltpapirporteføljen.
Ansvarleg lån
Fondet sine midlar kan ikkje plasserast i ansvarlege lån
Valutapolicy
Plasseringar i aksjefond som investerar i internasjonale aksjar kan valutasikrast.
5. Rapportering og kontroll
Det skal rapporterast om forvaltinga av midlane til fylkestinget i samband med
ordinær tertialrapportering pr. april og pr. august, og ved årsavslutninga.
Rapporten skal innehalde oversikt over:
 Fordeling på dei ulike aktivaklassar i kroner (marknadsverdiar) og i prosent av
dei samla langsiktige finansielle aktiva
 Avkastning hittil i år samanlikna med relevant referanseindeks pr. aktivaklasse
og samla
 Vesentlege marknadsendringar
 Endringar i risikoeksponering
 Avvik mellom faktisk forvaltning og krava i finansreglementet
 Fylkesrådmannens kommentar knytt til den faktiske aktivaforvaltninga
Eventuelle andre opplysningar som er naudsynte for å gje eit rett bilde av
utviklinga i fondet

6. Iverksetjing og endring
Reglementet tek til å gjelde frå 01.11.2016. Det erstattar reglement vedtatt av
fylkestinget 18.06.2013.
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1 Finansreglementets virkeområde
1.1 Formålet med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet
utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende
fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de
avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler
og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.
1.2 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for Aukra kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.
I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med
dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent
finansreglement som er godkjent av kommunestyret.
1.3 Kommunen anses som en ikke profesjonell aktør i dette markedet.

2 Hjemmel og gyldighet
2.1 Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:
!
!

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.
juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635)

2.2 Gyldighet
Reglementet trer i kraft fra og med 01.01.2011. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i
hver kommunestyreperiode:
!
!

Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller
annet politisk organ har vedtatt for Aukra kommunes finansforvaltning
Revidert reglement i 2014 gjeld frå 01.04.2014 (K-sak 24/2014)

3 Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i forskrifta om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva
(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt
målsettinger, strategier og rammer for:
! Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
! Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Forvaltning av
kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
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4 Formålet med kommunens finansforvaltning
Finansreglementet skal ivareta grunnprinsippene i kommunelovens formålsbestemmelser om
optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å gi et best mulig
tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:
! Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke
løpende forpliktelser
! Kommunens finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå
lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig
forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling
! Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning
innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene
! Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader
! Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til
akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig
tjenestetilbud

5 Generelle rammer og begrensninger
5.1 Generelt
Finansielle instrumenter og produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette
reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.
Finansielle instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må
benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved
beregning av finansiell risiko.
Plassering av Aukra kommunes midler i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene
er beskrevet under pkt. 10. Så langt det er praktisk mulig skal disse etiske kriterier også gjelde
for plasseringer i verdipapirfond.
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl.
ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver
for seg.
5.2 Kommunestyret
Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.
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Kommunestyret skal gjennom fastsettelse av finansreglementet:
!
!
!
!
!

Ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr.
kommunelovens § 52
Vedta retningslinjer og rammer for forvaltning av likviditet, langsiktige plassering og
gjeld i kommunen
Vedta rammer for rapportering som sikrer løpende oppfølging av resultatet fra
finansforvaltningen samt at reglene for forvaltning ivaretas
Gi etiske retningslinjer for kommunens finansielle investeringsvirksomhet
Delegere til rådmann å utarbeide instrukser innenfor nødvendige områder

5.3 Rådmannen
Det delegeres til rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige
fullmakter, instrukser og rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
Rådmannen skal gjennom fastsettelse av dette finansreglement:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Forstå forvaltningen av kommunens finansielle gjeld og eiendeler i henhold til dette
reglementet og tildelte fullmakter fra kommunestyret
Sørge for at finansforvaltningen utøves i tråd med den til enhver tid gjeldende strategi
og øvrige retningslinjer for forvaltning
Sørge for en betryggende overvåkning og internkontroll av finansforvaltningen
Rapportere brudd på fullmakter og retningslinjer
Rapportere på status i finansforvaltningen til kommunestyret
Vedlikeholde de etiske retningslinjene for kommunens investeringsvirksomhet
Velge ut forsvarlige samarbeidspartnere/forvaltere og sørge for at disse får ajourført
instruks finansreglement for de oppdrag de skal utføre for kommunen
Slutte avtaler med samarbeidspartnere/forvaltere og kjøpe og selge verdipapirer
Etablere og vedlikeholde rutiner for at uavhengig kompetanse skal vurdere
kommunens rutine for å vurdere og håndtere finansiell risiko
Initiere og utarbeide forslag til oppdateringer av finansreglementet etter behov
Delegere nødvendige fullmakter i organisasjonen for å ivareta finansreglementets
rammer

6 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål
6.1 Definisjon av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Med « ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål » menes midler som skal
kunne være tilgjengelige for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de
forfaller innenfor en kort og mellomlang tidshorisont.
Som et utgangspunkt legger kommunestyret til grunn at dette typisk er:
! løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter
! en andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond
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! ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd
! midler på selvkostfond
! midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal være
disponible til enhver tid
! ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond
6.2 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell
risiko og høy likviditet.
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i:
!
!

bankinnskudd
pengemarkedsfond

Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller
tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet begrenset oppad til 50
mill. kroner.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning
av kommunens løpende forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3
måneder, kan plasseres i henhold til retningslinjer angitt nedenfor.
For ytterligere spesifikasjon av hva det kan investeres i henvises det til kapitlene 6.2.1 og
6.2.2
6.2.1 Innskudd i bank
Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med
innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker med forvaltningskapital som overstiger
NOK 15 mrd.
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:
!
!
!

Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder
Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 10 mill.
Maksimalt 30 % av midlene under punkt 6 kan ha en rentebinding over 6 måneder, og
gjennomsnittlig binding skal ikke overstige 3 måneder

6.2.2 Plassering i pengemarkedsfond
For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende retningslinjer:
!
!

Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med konsesjon til forvaltning gitt
av Finanstilsynet
Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder
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!
!
!
!

Det skal ikke investeres i fond med en lavere gjennomsnittlig kredittrating enn BBB(”investment grade”) fra minimum ett analyseselskap/meglerhus
Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med inntil 20 % BISvekt risikovekt på 20%
Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt
pengemarkedsfond skal ikke overstige 12 måneder
Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes og midlene
skal være tilgjengelige innen 3-5 virkedager

6.3 Felles plasseringsbegrensninger
Følgende begrensninger gjelder for de kortsiktige midlene forvaltet under pkt. 6.1:
!
!
!

Kommunens samlete innskudd i bank/kredittinstitusjon skal ikke overstige 2 % av
institusjonens forvaltningskapital
Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets
forvaltningskapital
Minimum 30 % av midlene under punkt 6 skal være plassert til flytende rente eller i
pengemarkedsfond

7 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Med «langsiktige finansielle aktiva» menes midler som ikke må regnes som ledige likvider og
andre midler beregnet for driftsformål, og som ut fra kommunens økonomiske situasjon kan
anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont med noe mindre fokus på kortsiktige
markedssvingninger.
Langsiktige finansielle aktiva er fond for fastlandsløysing og deler av disposisjonsfondet som
er realiserbar. skiller seg fra ledige likvider og andre midler beregnet for driftsformål ved at
forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva ikke skal være utslagsgivende for kommunens
betalingsevne på kort sikt.
Eksempler på langsiktig finansiell aktiva i Aukra kommune er:
!
!
!

Midler på ubundne investeringsfond
Deler av disposisjonsfondet
Midler som er vedtatt avsatt til fond og som ikke skal brukes til finansiering av
aktivitet på kort sikt

7.1 Formål
Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig
avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Aukra kommune et godt tjenestetilbud.
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7.2 Forvaltning av finansielle aktiva og overordnede investeringsrammer
Forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle aktiva skal til enhver tid forvaltes etter
kriteriene:
!
!
!
!
!

sikkerhet
risikospredning
likviditet
avkastning
rating

Risikovurderinger foretas som omtalt i pkt 7.5
7.3 Likviditetsmål
Som hovedregel skal investeringene skje i børsnoterte verdipapirer med god likviditet. For
investeringer i rentebærende papirer kan kravet om børsnotering allikevel fravikes, men
investeringene skal gjøres i papirer med likviditet tilsvarende børsnoterte papirer. Investering
i rentebærende verdipapirer skal i normalsituasjon kunne realiseres i løpet av 3-5 virkedager.
7.4 Produktspekter
Følgende instrumenter kan benyttes i forvaltningsporteføljen:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

bankinnskudd
sertifikater
pengemarkedsfond
obligasjoner
obligasjonsfond
aksjer
aksjefond
egenkapitalbevis
derivater

Avgrensninger:
!
!

Derivater kan kun benyttes i forbindelse med sikring eller effektivisering av
renteforvaltningen, og eventuelt ved valutasikring av internasjonal aksjeeksponering
Finansielle instrumenter og produkter som ikke eksplisitt er omtalt i punkt 7.4 kan
ikke benyttes i forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

7.5 Risikorammer
7.5.1 Aktivaklasser
Kommunens langsiktige finansielle aktiva kan investeres i følgende aktivaklasser:
!
!
!
!
!

Pengemarked
Obligasjonsmarked
Norske aksjer og egenkapitalbevis
Nordiske aksjer
Globale aksjer
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7.5.2 Plassering i pengemarked (ST1X)
Bankinnskudd, pengemarkedsfond eller enkeltinvesteringer i sertifikater eller obligasjoner.
!
!
!
!
!
!

Alle enkeltinvesteringer skal ha kortere løpetid enn 12 måneder
Aktivaklassens gjennomsnittlige rentedurasjon skal være mindre enn 12 mindre enn 6
måneder
Ingen enkeltplasseringer (fond eller enkeltpapirer) skal ha en kredittdurasjon over 12
18 måneder
Det skal kun investeres i enkeltpapirer, eller fond som er begrenset til å investere i
papirer, med inntil 20 % BIS-vekting inntil risikovekt 20%
Ingen verdipapirer skal ha en kredittrating lavere enn BBB- ("investement grade"),
eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet
Ved investering i enkeltpapirer må porteføljen bestå av minimum 16 enkeltpapirer, og
ingen utstedere kan utgjøre mer enn 10 % av aktivaklassens totale eksponering, jf. lov
om verdipapirfond

7.5.3 Plassering i obligasjonsmarked (ST4X)
Pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller enkeltinvesteringer i sertifikater eller obligasjoner.
!
!
!
!
!
!

Ingen enkeltplasseringer (regnet som gjennomsnitt for fond) og skal ha en
rentefølsomhet på over 6 år
Aktivaklassens gjennomsnittlige rentefølsomhet skal ligge mellom 1 0 år og 4 år
Samlet gjennomsnittlig løpetid for kredittmarginen skal være mellom 2 og 4 år
Ingen enkelteksponering (fond eller enkeltpapir) skal ha en kredittdurasjon på over 7
år
Ingen verdipapirer skal ha en kredittrating lavere enn BBB- ("investement grade"),
eller vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet
Ved investering i enkeltpapirer må porteføljen bestå av minimum 16 enkeltpapirer, og
ingen utstedere kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljens forvaltningskapital, jf. lov
om verdipapirfond

7.5.4 Plassering i Norske og nordiske aksjer (OSEBX)
Aksjefond eller enkeltaksjer notert på Oslo Børs
!
!
!

Porteføljen skal være bredt sammensatt av norske nordiske aksjer med god
eierspredning jfr regnskapslova §5-8 pkt 4
Ved investering i enkeltaksjer må porteføljen bestå av minimum 16 aksjer, og ingen
aksjer kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljens forvaltningskapital, jf. lov om
verdipapirfond
Porteføljen skal ha en diversifisering på sektorer tilnærmet lik Oslo Børs

7.5.5 Plassering i Globale aksjer (World MSCI)
Det skal investeres i aksjefond som samlet gir en bred sammensatt eksponering mot det
internasjonale aksjemarkedet.
!
!

All eksponering i internasjonale aksjer skal skje gjennom aksjefond
Valutaeksponeringen ved plassering i globale aksjer kan sikres helt eller delvis
gjennom bruk av valutaterminer
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7.5.6

Allokering av forvaltningskapital og rammer for risiko

Aktivaklasse
Pengemarked
Obligasjoner
Nordiske aksjer
Globale aksjer

Referanseindeks
ST1X
ST4X
OSEBX
World MSCI

Nøytral vekt
20 %
60 %
10 %
10 %

Min. vekt
0%
30 %
5%
5%

Maks vekt
60 %
90 %
15 %
15 %

Total aksjeandel skal ikke være under 10 % av forvaltet kapital, og heller ikke overstige 25 %
av forvaltet kapital.
For å oppnå en avkastning ut over risikofri rente må det tas en viss risiko i forvaltningen av
kommunens langsiktige forvaltningskapital. Nøytral vekt er fastsatt med tanke på å oppnå en
god avkastning over tid. De nøytrale vektene fungerer som referansepunkt for mål av
forvaltningsresultat. Forvaltningsresultat blir målt opp mot nøytralvektet referanseindeks1.
7.5.7 Rammer for avvik
Plassering i rentebærende papirer eller aksjer kan forvaltes av en aktør med konsesjon for
aktivforvaltning. Rådmannen kan gi fullmakt til å avvike fra de nøytrale vektene, men da
innenfor angitte rammer for avvik.
Avvik fra nøytralvekt kan fremkomme som et resultat av:
!
!

Verdiendringer i porteføljens aktiva
Aktive beslutninger på bakgrunn av risikovurderinger eller oppfatninger om
markedsutvikling

7.6 Benchmarks og forventet avkastning i forhold til finansiell risiko
Valgte referanseindekser og anbefalt vekting har gitt en historisk realavkastning på 4,6 pst.,
med et standardavvik på 5,6 pst.
For å oppnå avkastning ut over risikofri rente må det tas en viss risiko ved forvaltningen av
kommunens langsiktige aktiva..
Aktivaklasse
Pengemarked
Obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
SUM

Referanseindeks
ST1X
ST4X
OSEBX
World MSCI

Nøytral vekt
20 %
60 %
10 %
10 %

Realavkastning
2,9 %
4,4 %
5,8 %
4,7 %
4,6 %

Standard avvik
2,5 %
4,7 %
28,9 %
19,5 %
5,6 %

De historiske tallene er beregnet f.o.m. 1990 t.o.m. 2013. Avkastningen til aktivaklassen
obligasjoner er påvirket av en kraftig reduksjon i rentenivået gjennom perioden, og det kan
dermed bli vanskelig å oppnå tilsvarende avkastning i den kommende perioden.
Historisk har 12-måneders avkastning til en slik portefølje svingt mellom -8,7 % og 25,7 %.
1

Nøytralvektet referanseindeks fremkommer som summen av vektene til hver enkelt aktivaklasse
(ST1X * 20 % + ST4X * 60 % + OSEBX*10 % + World MSCI * 10 %). Referanseindeksen rebalanseres
månedlig.
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7.7 Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal
være retningsgivende for Aukra kommunes etiske håndtering av langsiktige finansielle aktiva.
Aukra kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning.
Det er Aukra kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk
profil, og at det derfor velges forvaltere som tar hensyn til de etiske sidene ved utvelgelsen av
sine investeringer. Aukra kommune sine etiske retningslinjer gjeld så langt de passer.

8 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansavtaler
Innlånskostnadene har vesentlig betydning for kommunens økonomi. Forvaltning av
finansielle passiva (gjeldsporteføljen) er således en viktig del av kommunens
finansforvaltning med tanke på å oppnå lave lånekostnader og håndtering av risiko for
renteendringer.
8.1 Gjeldsforvaltning
8.1.1 Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som
minimum angi:
! Lånebeløp
! Nedbetalingstid
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal Rådmannen gjennomføre låneopptak,
Rådmann delegeres myndighet til å gjennomfør låneopptak, herunder godkjenning av
lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår
av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Slike lån og lånevilkår
godkjennes av rådmannen.
8.1.2 Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Gjeldende regler for
offentlig anskaffelse skal følges.Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (for
eksempel etableringslån i Husbanken).
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8.1.3 Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.
Lån kan tas opp som direkte lån i:
! Offentlige finansinstitusjoner
! Private finansinstitusjoner
! Livselskaper
! Verdipapirmarkedet (sertifikatlån og obligasjonslån)
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.
8.1.4 Tidspunkt for låneopptak
Låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett og generelle
markedsforhold.
8.2 Refinansieringsrisiko Forvaltning av låneportefølje
Forvaltning av låneportefølje legges opp i henhold til følgende:
!
!
!
!
!
!
!

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for låneopptak og forfall på
lån
Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved
ordinære låneforfall begrenses
Under ellers like forhold vil det være formålstjenelig at kommunen fordeler
låneopptakene på flere lånegivere
Størrelsen på enkeltlån skal maksimalt utgjøre 40 pst. av samlet gjeldsportefølje
Maksimalt låneforfall kommende 12. måneder skal ikke utgjøre mer en 20 pst. av
låneporteføljen
Vektet løpetid på låneporteføljen skal minimum være 10 år
Vektet løpetid på låneporteføljen skal maksimum være 50 år

8.3 Renterisiko
Kommunen har et overordnet mål om forutsigbare og stabile rentekostnader. Styring av
renterisiko kan foretas ved bruk av følgende instrumenter.
! Lån med fast og flytende rente
! Rentebytteavtaler
! Renteopsjoner (rentetak og rentegulv)
! Obligasjoner med fast og flytende rente
! Sertifikater
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende:
! Minimum andel fast rente skal være 25 pst.
! Maksimum andel fast rente skal være 75 pst
! Minimum vektet renteløpetid skal være 1 år
! Maksimal vektet renteløpetid skal være 4 år
! Forfall på instrumenter som benyttes for å styre renterisiko, bør fordeles i 1 til 10 årssegmentet av risikoreduserende hensyn

!

Den samlede gjeldsporteføljens vektede renteløpetid skal i en normalsituasjon være 2
år)
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9 Rapportering og vurdering av finansiell risiko
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge
frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av:
!
!
!

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Langsiktige finansielle aktiva
Gjeldsporteføljen

I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport (kommunens årsrapport) for
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Rapporten
skal ta utgangspunkt i § 7 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.
Formålet med den løpende rapporteringen er å holde kommunestyret informert om alle
relevante sider finansforvaltningen.
9.1 Rapportering kortsiktig likviditet – status for forvaltningen av ledig likviditet, m.v.
Rapporten skal minimum angi følgende:
!

!
!
!

Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og
i prosent av de samlede midler til driftsformål. Oversikten skal inneholde
gjennomsnittlig binding for bankinnskudd og gjennomsnittlig rentedurasjon og
kredittdurasjon for de øvrige plasseringene
Egne rentebetingelser på bankinnskudd sammenlignet med 3 måneders NIBOR
Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser, avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
risikorammene i finansreglementet

9.2 Rapportering på forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Rapportering til kommunestyret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at kommunestyret
kan følge opp sitt ansvar for forvaltning av kommunens langsiktige midler.
Rapporten skal ta utgangspunkt i tabellen i punkt 7.5.6 og som et minimum angi følgende:
!
!
!
!
!
!
!

Sammensetning av aktiva
Fordeling av ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede
langsiktige finansielle aktiva
Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og samlet.
Vesentlige markedsendringer
Rådmannens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, endringer i
risikoeksponering, vesentlige markedsendringer
Avkastning i forhold til markedsrente og egne rentebetingelser på kortsiktig likviditet
og benhcmark (kommunestyrets budsjetterte avkastning)
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
risikorammene i finansreglementet
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9.3 Rapportering på status for gjeldsforvaltningen
For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres på følgende:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året
Refinansiering av eldre lån så langt i året
Sammensetning av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva
Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding
Egne rentebetingelser sammenlignet med budsjetterte rentebetingelser og gjeldende
markedsbetingelser for sammenlignbare løpetider
Vesentlige markedsendringer
Verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder
Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende
rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og kravene
i finansreglementet

9.4 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer,
skal slike avvik behandles så raskt som mulig.
Avvik slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avvik dersom dette er
større enn kr 3 millioner NOK, skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret
sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i
fremtiden.
9.5 Risikovurdering
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:
9.5.1 Netto renterisiko for gjeldsporteføljen og plassering av ledig likviditet
Beregne netto rentekostnader ved 1 pst. skifte i hele rentekurven for plassering av ledig
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen.
9.5.2 Stresstest av kommunens langsiktige finansielle aktiva
For hver rapport skal kommunens langsiktige finansielle aktiva stresstestes med følgende
parametere:
!
!
!

+2 pst. parallelt skift i rentekurven
-30 pst. i norske aksjer
-20 pst. i utenlandske aksjer

Rådmannen skal vurdere kommunens evne til å bære det potensielle tapet. Dersom
rådmannens vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til kommunens
risikobærende evne, skal rådmannen legge frem forslag til endring i reglementet og
sammensetningen av den risikobærende porteføljen.
9.5.3

Vurdere den absolutte risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva
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For hver rapport skal historisk rullerende standardavvik over siste 10 år til porteføljens
benchmark beregnes
9.5.4 Vurdere den relative risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva
For hver rapport skal kommunens beregne:
!
!

Beregne rullerende relativ volatilitet (standardavviket til differansen mellom
faktisk avkastning og strategi avkastning) over 36 måneder
Beregne standardavvik til faktisk portefølje og benchmark siste 36 måneder

10 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om
finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens
regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for
vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra
finansreglementet.
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før
kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement.
Det skal rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene som del av den rapporten som viser
utviklingen gjennom siste kalenderår og status ved utgangen av året.
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11 Vedlegg - ordliste
AKSJE
Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle
aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den
øverste myndighet i aksjeselskapet. Se også grunnfondsbevis

AKSJEFOND
Et aksjefond investerer vesentlig i aksjer. Avkastningen i et aksjefond består i hovedsak av
kursgevinster (eller kurstap), da det ikke er en løpende rente i slike fond. Utbytter som selskapene
betaler til aksjonærene vil tilfalle andelseierne i et aksjefond og inngå i avkastningen. Aksjefond som
ikke betaler utbytte til andelseierne vil reinvestere mottatte utbytter i nye aksjer. På markedet finnes
mange typer aksjefond. Forskjellene ligger i hvem som forvalter dem, og på hvilken måte (hvilket
mandat fondet har). Forskjeller i mandat reflekteres vanligvis ved hvor fondene kan investere (fra
hvilke geografiske eller bransjemessige sektorer aksjene plukkes). Hovedkategoriene er globale fond,
bransjefond, regionale fond og nasjonale fond.

AKSJEFORVALTNING
Styring og oppfølging av en portefølje av aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter).

AKSJEINDEKSER
En aksjeindeks angir den gjennomsnittlige avkastningen for de aksjer som inngår i indeksen. Noen
aksjeindekser utarbeides av aksjebørser, mens andre utvikles av for eksempel konsulentselskaper,
aviser eller investeringsbanker.
Det kan være flere ulike indekser i hvert land, og det finnes noen internasjonale indekser basert på at
et sett med landindekser er veid sammen. Disse angir gjerne også avkastningen fordelt på ulike
bransjer. Det er betydelige forskjeller mellom aksjeindekser, både når det gjelder hvor stor del av et
lands aksjemarked som er dekket, og med hensyn på beregningsmetoder. Aksjeindekser brukes ofte
som sammenligningsgrunnlag ved vurdering av den avkastning aksjeforvaltere oppnår. Da er det viktig
at den som utarbeider en aksjeindeks viser åpenhet om hvordan indeksen er laget og hvilke regler
som brukes ved endringer av indeksen.
Det er videre viktig at indeksene konstrueres av andre enn de som forvalter porteføljene (av hensyn til
en realistisk resultatmåling). Det er meget arbeidskrevende å konstruere og vedlikeholde
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internasjonale aksjeindekser, og det er få miljøer som har etablert internasjonale indekser som
tilfredsstiller nødvendige krav om dokumentasjon, forutsigbarhet og åpenhet.
Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) skal være en investerbar indeks som representerer alle noterte
aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1. januar og 1.
juli. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert og indeksen er justert for utbytte.
Bransjeindeksene deles inn i ulike sektorer (energi, finans, industri, it m.fl). Både bransjeindeksene og
hovedindeksen har utgangspunkt 100 poeng pr. 31.12.1995. (Se også OBX-indeksen).

AKTIV FORVALTNING I
Forvalterne velger selv verdipapirer som man på basis av egne analyser og vurderinger, mener gir
best avkastning eller eventuelt bedre avkastning enn en refranseportefølje. Motstykket til aktiv
forvaltning er passiv forvaltning, det vil si at forvalterne kun har som mål å oppnå den samme
avkastningen som på nærmere angitte indekser av aksjer eller obligasjoner. Se indeksforvaltning.

AKTIV FORVALTNING II
Aktiv forvaltning, eller diskresjonær forvaltning, krever konsesjon etter verdipapirhandelsloven. Under
en avtale om aktiv forvaltning får forvalter et mandat til å forvalte kundens verdipapirportefølje etter
opptrukne retningslinjer. I motsetning til ved fondsforvaltning eier kunden direkte de enkelte
verdipapirer som ligger i porteføljen. Utøvelsen av forvaltningen er satt bort til en forvalter gjennom en
eksklusiv disposisjonsrett.
I en diskresjonær forvaltning kan partene i prinsippet avtale hva som helst med hensyn på type
verdipapirer, risikorammer, honorering etc. så lenge man holder seg innenfor norsk lov. Det er lagt til
grunn en standardisert avtaletekst for aktiv forvaltning som bl. a. gir kunden mulighet til å si opp
avtalen på dagen med rekommandert brev. Ved oppsigelse vil disposisjonsrett over porteføljen bli ført
tilbake til kunden, og det vil være opp til kunden hva han videre vil gjøre med de enkelte verdipapirer i
porteføljen.
Vanligst er aktiv forvaltning av aktivaposter, enten som enkeltporteføljer (bare renter eller bare aksjer)
eller som blandete mandater. Et blandet mandat kan ha faste rammer for rentebærende verdipapirer
og aksjer (f. eks. 80/20) eller mer fleksible rammer hvor det også legges inn et allokeringsmandat, dvs.
et mandat til å forandre forholdet mellom andelen av renter og aksjer i overensstemmelse med
markedsvurderinger.
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Aktiv forvaltning kan også gjøres (på passivaposter) i form av ekstern forvaltning av hele eller deler av
en gjeldsportefølje.

AKTIVAALLOKERING
Allokeringsfunksjonen består i å fordele de midler som skal investeres på ulike markeder og
aktivaklasser. Strategisk aktivaallokering gir uttrykk for eiers overordnete risikopreferanser og
avkastningsforventninger, og kommer gjerne til uttrykk gjennom en refranseindeks/benchmark. Taktisk
aktivaallokering består i å velge (som regel innenfor gitte rammer) andre aktiva- eller
markedssammensetninger enn i referanseporteføljen, med sikte på å oppnå høyere avkastning enn
benchmark.

AKTIVAKLASSER
Ulike typer eller klasser av verdipapirer, som for eksempel aksjer, obligasjoner og eiendom.

BENCHMARK
Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens
ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.

BIS- VEKT
Bank of International settlements. Dette er et internasjonalt samarbeid for å vurdere sikkerhet på bl.a.
obligasjoner. En BIS vekt på 100 % indikerer høy risiko, for eksempel kjøp av obligasjoner i et
børsnotert selskap som sliter økonomisk. En BIS – vekt på 20 % indikerer liten risiko.
Statsobligasjoner har en BIS vekt på 0 % og obligasjoner utstedt av kommuner en BIS vekt på 20 %.
20% BIS-vekt inkluderer:
-

Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
Obligasjoner med fortrinnsrett (særskilt sikrete obligasjoner)2
Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller
fylkeskommuner.
Rentebærende papirer, i form av sertifikat
Rentebærende papirer i form av sertifikat- og obligasjonslån, utstedt eller garantert av
norske banker eller kredittinstitusjoner. Det kan ikke plasseres midler i
pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner, ansvarlige lån eller
fondsobligasjoner.

2

Obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån
med pant i bolig eller annen fast eiendom.
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BUFFERKAPITAL
Et nøkkeltall som benyttes til å beskrive evnen til å tåle risiko i en portefølje. Lav bufferkapital
innebærer liten risikobærende evne. For livselskaper er beregningene lovpålagte og definert som:
Ansvarlig kapital utover 8 prosent av beregningsgrunnlaget + tilleggsavsetninger +
kursreguleringsfond.

DERIVAT
En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig
tidspunkt. Derivater med priser på finansielle aktiva, råvarer som underliggende variabel er definert
som finansielle instrumenter i verdipapirhandelloven. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på
derivater.

DIFFERANSEAVKASTNING
Differansen (bidraget fra aktiv forvaltning) mellom avkastningen i en faktisk portefølje og avkastningen
på en referanseportefølje. Differanseavkastningen omtales også som relativ avkastning. Positiv
differanseavkastning kalles meravkastning, negativ kalles mindreavkastning.

DIVERSIFIKASJONSGEVINSTER
En viktig del av kapitalforvaltning består i å veie forventet avkastning mot risiko. Man vil gjerne ha en
portefølje av verdipapirer der forventet avkastning er så høy som mulig gitt den risiko man er villig til å
ta. For å finne den beste avveiningen kan man først "luke bort" de verdipapirer som er slik at risikoen
enkelt kan reduseres uten at det reduserer forventet avkastning. En måte å oppnå dette på er å
diversifisere eller spre en portefølje på flere aktivaklasser, flere verdipapirer innen hver aktivaklasse og
flere land.

DURASJON
Renteinstrumenter har en pålydende verdi som tilbakebetales til kjøperen ved forfall og rentekuponger
som vanligvis betales til kjøperen på faste tidspunkter gjennom løpetiden. Til sammen utgjør dette
instrumentets kontantstrømmer til kjøperen. Durasjon er den gjennomsnittlige tid det tar før disse
kontantstrømmene mottas. Kontantstrømmene veies med størrelsen, slik at tilbakebetalingstidspunktet
for pålydende verdi vanligvis får størst vekt. Det betyr at durasjonen kan betraktes som en korrigert
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løpetid for instrumentet. Durasjonen er aldri lenger enn løpetiden, og rentekuponger gjør at den
vanligvis er kortere. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) er dessuten et mål for hvor følsomt
prisen på instrumentet er for renteendringer (hvor mange prosent prisen reduseres med når renten
øker med en prosent). Lang durasjon betyr at prisen er svært følsom for renteendringer.

EFFISIENS
Markedseffisiens innebærer at prisen på en finansiell eiendel, slik som en aksje eller obligasjon, til
enhver tid gjenspeiler all tilgjengelig informasjon i markedet om eiendelens fundamentale verdi.
En effisient portefølje kjennetegnes ved at forventet avkastning er høyest mulig for et gitt nivå på
risiko.

EGENKAPITAL
Hovedskillet i finansieringen av et foretak går mellom egenkapital og fremmedkapital (gjeld).
Egenkapitalen er den mest risikoutsatte kapitalen i et foretak, og dersom det er snakk om å opphøre
selskapets virksomhet (f. eks. ved konkurs), har egenkapitalen prioritet etter fremmedkapitalen.
Egenkapitalen representerer en buffer mot fremtidige underskudd for foretaket, og derfor er det behov
for større egenkapitalandel innenfor bransjer som operer med stor risiko og/eller er sterkt sykliske.
Egenkapital har normalt ikke noen avtalt honorering og avkastningen på egenkapitalen kan komme
gjennom kursendring og utbytte.

EGENKAPITALINSTRUMENTER
Aktivaklasse som i hovedsak omfatter (fysiske) aksjer, aksjefuturekontrakter og opsjoner knyttet til
aksjeverdier i tillegg til grunnfondsbevis.

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)
Exchange Traded Funds er den engelske betegnelsen for børsomsettelige fondsandeler. ETF handles
over børs og prises daglig. En investor vil bli eksponert mot samtlige aksjer i en gitt indeks.
Kostnadene i dette produktet er ofte lavere enn ordinære fond.

FASTRENTEOBLIGASJON
Obligasjon som gir samme nominelle rente i hele løpetiden

FOND-I-FOND
Et fond-i-fond er et verdipapirfond som investerer sine midler i ett (eller eventuelt flere) underliggende
verdipapirfond.
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FORVALTNINGSHONORAR
Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som på daglig basis belastes
verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Det
beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.

FORVALTNINGSSTIL (AKTIV /PASSIV )
Verdipapirfondene forvaltes etter ulike retningslinjer. Noen verdipapirfond forvaltes mer eller mindre
passivt, i den forstand at investeringene gjøres med relativt små avvik fra den referanseindeks fondet
følger. Andre verdipapirfond forvaltes mer aktivt, noe som innebærer at fondsforvalteren gjennom å ha
en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn hva fondets referanseindeks tilsier, forsøker å
finne verdipapirer som gir et bedre forhold mellom avkastning og risiko enn hva tilsvarende passiv
forvaltning ville ha gitt. Også aktivt forvaltede fond kan forvaltes med ulike typer forvaltningsstil.

FORVENTET AVKASTNING
Forventet avkastning er et statistisk mål på middelverdien i fordelingen av alle mulige utfall, og er lik
gjennomsnittlig avkastning av en investering over en tidsperiode hvis denne blir gjenntatt mange
ganger. Forventet avkastning blir som regel beregnet ved hjelp av historiske avkastningsserier.

FREMMEDKAPITAL
Alle økonomiske aktører enten det er en privatperson, det offentlige eller et foretak vil ha en
verdimessig balanse med en aktiva side (oppstilling over det man eier) og en passiva side (som
forteller hvorledes aktivasiden er finansiert).
Den delen av passivasiden hvor det er avtalt tilbakebetalingsbetingelser og/eller hvor det er avtalt en
løpende avkastning (gjerne i form av rente) utgjør fremmedkapitalen. Resten av passivasiden (dvs.
den delen av passivaene som ingen har juridiske krav på med hensyn til tilbakebetaling eller
avkastning) er egenkapital. Egenkapitalen er den økonomiske aktørens (f. eks. kommunens eller
foretakets) ”egen” kapital.

FREMTIDIG RENTEAVTALE (FRA).
En FRA-kontrakt er en gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt
periode for et bestemt beløp. Renten, perioden og beløpet avtales når kontrakten
inngås.
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HEDGEFOND
En samlebetegnelse på verdipapirfond der forvalterne søker å ta posisjoner i ulike retninger for å
unngå en ensidig risikoeksponering i porteføljen. Aktivt forvaltete fond med meget frie
investeringsrammer. Kan investere i aksjer, rentepapirer, valuta og råvarer. Har mulighet til å "shorte"
verdipapirer, dvs. låne verdipapirer og selge dem i markedet med håp om å kjøpe dem tilbake til en
lavere kurs når lånet skal gjøres opp. Har i motsetning til vanlige verdipapirfond mulighet til å
lånefinansiere sine investeringer. Slik "gearing" øker potensiell oppside, men også risikoen.
"Hedging" betyr å skaffe seg sikring mot risiko, men formålet er også høy avkastning. Forvaltningen
baseres gjerne på å utnytte ulike typer av ineffisienser i markedene. Fondene er stort sett private og
lukkede og tilbys ikke til det brede publikum. Dermed har de ikke vært underlagt like strenge
reguleringer fra myndighetene som ordinære verdipapirfond.

HIGH YIELD RENTEFOND
Betegnelsen på et rentefond som hovedsakelig investerer i rentepapirer som er internasjonalt rated og
hvor kredittrisikoen regnes for å være høy. Høy her som et relativt begrep i forhold til lav, og gir
nødvendigvis ikke uttrykk for umiddelbar konkursrisiko.

INDEKSAVVIK (TRACKING ERROR )
Standardavviket til differansen mellom (aksje)porteføljens avkastning og benchmarkens (indeksens)
avkastning. Jo høyere indeksavviket er, jo høyere er sannsynligheten for at porteføljens avkastning vil
avvike fra indeksen.

INDEKSFORVALTNING
En indeksforvalter skal oppnå om lag samme avkastning som en nærmere angitt indeks av aksjer eller
obligasjoner. Om disse indeksene er bredt definert og favner om store deler av markedene, som er
tilfellet for de indekser Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) bruker, vil
man med indeksforvaltning oppnå omtrent samme avkastning som gjennomsnittet av markedet.
Indeksforvaltning (også kalt passiv forvaltning) har lave forvaltnings- og transaksjonskostnader
sammenlignet med aktiv forvaltning.

IR (INFORMATION RATIO)
Et fonds information ratio (IR) sier noe om hvordan fondet har gjort det i forhold til indeksen det
sammenligner seg med. Dette er et statistisk mål som indikerer i hvilken grad fondet får betalt for de
beslutningene som tas ved å avvike fra fondets referanseindeks, og er derfor et mål på risikojustert
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avkastning. Både avkastning og risiko er tatt høyde for i IR. Hvis fondet har gjort det bedre enn
markedet, vil det få en positiv IR, mens det får en negativ IR hvis det har gjort det dårligere. IR er en
brøk som beregnes som følger:
Information Ratio (IR) = Differanseavkastning / Relativ volatilitet
Differanseavkastningen viser fondets avvikende avkastning i forhold til markedet, mens relativ
volatilitet viser hvordan fondets avkastning svinger i forhold til indeksens avkastning.

KORRELASJON
Korrelasjonen mellom to variable beskriver graden og retningen av samvariasjon. Dersom
korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon,
beveger de seg helt uavhengig av hverandre.
Kun i tilfellet med perfekt positiv korrelasjon vil risikoen i en portefølje være lik den vektede summen
av risikoen i enkelt papirene. Den reduksjon i risiko som oppnås ved å spre investeringene på ulike
aktiva med korrelasjon lavere enn +1, betegnes som diversifiseringsgevinst.

KREDITTRISIKO
Representerer faren for at motparten i en kontrakt, for eksempel en låntaker eller motparten i en
derivatkontrakt, ikke innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en låneavtale eller en selger av
en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene).

KURTASJE
Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer.

LIKVIDITETSPREMIE
Ulike verdipapirer er mer eller mindre lett omsettelige. I de fleste land omsettes det statsobligasjoner
for store beløp hver dag, mens det for enkelte obligasjoner utstedt av private selskaper kan være
vanskelig å finne en kjøper eller selger om en ønsker å foreta en handel. Papirer som det vanskelig å
få solgt har gjerne litt høyere avkastning på grunn av det. Denne meravkastningen kalles en
likviditetspremie.

LIKVIDITETSRISIKO (FOR FINANSINSTITUSJONER)
Risiko for økte kostnader som følge av at en motpart ikke gjør opp sin forpliktelse til rett tid. Risikoen
skyldes først og fremst at finansinstitusjonene, og spesielt bankene, i stor grad finansierer en
forholdsvis langsiktig utlånsportefølje med kortsiktige innskudd eller innlåning.
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LIKVIDITETSRISIKO (I FINANSIELLE MARKEDEDER)
Risikoen for å oppnå en dårlig pris i et finansielt marked fordi antallet aktuelle kjøpere/selgere i
markedet er lite.

MARKEDSRISIKO
Markedsrisiko er risiko knyttet til bevegelser i markedspriser, som for eksempel aksjekurser og renter.

MOTPARTSRISIKO
Risikoen for at motparten i en transaksjon ikke klarer å gjøre opp for seg.

NIBOR
NIBOR - Norwegian Inter Bank Offered Rate (Norsk eurorente) - er valutaswaprenter. Disse
valutaswaprentene kvoteres på blant annet Reuters side NIBQ og NIBP for løpetidene Tomorrow/next,
1 uke, 2 uker og fra 1 måned opp til 12 måneder. På Reuters side NIBQ og NIBP er alle rentesatsene
indikativt fremviste høyresider ("offer"), det vil si hva de største bankene i det norske kronemarkedet i
utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Kvoteringen er slik at høyeste og
laveste rente strykes, og gjennomsnittet av de resterende indikative rentene blir presentert på Reuters.
All interbankhandel i valutaswapmarkedet skjer imidlertid til vilkår omtrent midt imellom venstre- og
høyresiden.

NIBOR-MARKEDET
Norges Banks styringsrente danner et gulv for de kortsiktige rentene i pengemarkedet, der bankene
handler penger seg i mellom. En viktig del av pengemarkedet er NIBOR-markedet, og det er her
referanserentene i det norske pengemarkedet fastsettes.
Bankene som er aktive i dette markedet tar opp lån i USD og veksler om til NOK. Prisen på et NIBORlån i NOK avhenger dermed av to faktorer. Den første er prisen på å låne i USD, LIBOR-renten. Den
andre er differansen mellom prisen på å bytte USD over til NOK ved rentefornyelse og bytte tilbake til
USD igjen ved renteforfall. Denne differansen kalles termintillegget.

NØYTRAL RENTE
Den nøytrale realrenten er det nivået på realrenten som gjør at pengepolitikken verken er ekspansiv
eller kontraktiv. Den bidrar da verken til å stimulere økonomien eller til å dempe den.
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OBLIGASJON
En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et
organisert marked, med lenger løpetid enn ett år ved utleggelse. Standardiserte lån med løpetid under
ett år ved utleggelse kalles i Norge sertifikater.
Vanligvis legges obligasjonen ut i markedet (emitteres) med en fast nominell rentesats på
obligasjonens pålydende verdi, eventuelt med en liten underkurs (dvs. at låntager bare får utbetalt f.
eks. 99 % av pålydende). Rentesats og evt. underkurs må sees i sammenheng og i relasjon til
”markedsrenten”.
Periode for fast rentesats, nedbetalingsstruktur og avdragstid kan fritt avtales.
Mens man i utlandet (f. eks. USA og Tyskland) opererer med fast rente opp til 30 år, er det et lite
fungerende marked i Norge for fast rente over 10 år. Dette har sammenheng med at den norske stat
ikke emitterer obligasjonslån med lenger fastrente enn ca. 10 år. Staten som et lands sikreste
låntager, setter gjennom sine lån nivået – benchmarken” – for rentedannelsen i samfunnet. Det er
derfor vanskelig å finne noe sammenligningsgrunnlag (dvs. riktig nivå for en fast rente) lenger enn 10
år i Norge.
En obligasjon kan avdras som serielån eller som annuitet over løpetiden (amortiseringsobligasjon)
eller med hele hovedstolen ved endelig forfall (bullet lån). Avdragstiden kan godt være (og er ofte på
kommunale obligasjonslån) lenger enn rentebindingsperioden. Dette forklares av obligasjonens
struktur:
Lån med innløsningsrett (put/call): På slike lån er det vanlig at låntager ved utløpet av hver
fastrenteperiode har rett til å innfri lånet til pålydende (call-opsjon). Dersom ikke låntager innfrir lånet,
må han foreslå en ny fastrenteperiode og en ny fast rente for långiver. Dersom långiver aksepterer
periode og rente, løper lånet videre. Dersom långiver ikke aksepterer periode og rente, kan han
forlange lånet innfridd (put-opsjon). Dersom bare noen obligasjonseiere forlanger lånet innfridd, kan
långiver velge å la deler av lånet løpe videre og innfri den delen av lånet der långiver ønsker innfrielse.
Innfridde obligasjoner kan selges ut igjen i markedet, men det gjøres da ofte til en underkurs for å
være sikker på å få plassert obligasjonene.
For å håndtere forholdende mellom låntager og långiver i et obligasjonslån på en objektiv og
uavhengig måte, vil et obligasjonslån ha en oppnevnt tillitsmann ved utleggelse.
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Lån med renteregulering: Renten kan reguleres i obligasjonslånets løpetid etter nærmere bestemte
regler for hyppighet og referanse. Referansen er ofte en pengemarkedsrente og da blir lånet gjerne
kalt ”floater” eller FRN (Floating Rate Note).
Konvertible obligasjoner: Obligasjonseierne har rett til å bytte obligasjonene i aksjer i samme selskap
til en bestemt kurs. Tidspunkt for konvertering og metode for kursfastsettelse varierer mellom de ulike
lån.
Indekserte obligasjoner: Knytter avkastningen på obligasjonen til en avtalt størrelse som inflasjon eller
spesielle indekser, f. eks. råvarepriser, valutakurser og aksjekurser.
Nullkupongobligasjoner: Betaler ikke renter eller avdrag før endelig forfall. Disse utstedes til en kurs
tilsvarende nåverdi(”dagens” verdi) av pålydende og tilbakebetales med pålydende ved forfall.

OPERASJONELL RISIKO
Risiko knyttet til faren for forstyrrelser og avbrudd av driftsmessig art, for eksempel brudd på
prosedyrer, feil i IT-systemer eller maskinvarer, regelbrudd, bedragerier, brann og terrorangrep.

OPPGJØRSRISIKO
Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene.
Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko.

OPSJON
En opsjon kan kort defineres som en rett (men ikke forpliktelse) til å kjøpe eller selge noe til en fastsatt
pris innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Det skilles mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner
og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett til å kjøpe (selge) et konkret aktivum til en
forhåndsbestemt pris.
Da det finnes to typer opsjoner; kjøpsopsjoner og salgsopsjoner og det er mulig og både kjøpe og
selge begge disse opsjonene, blir det totalt fire handlingsalternativ. Disse fire handlingsalternativene
utgjør de fire grunnposisjoner.
I en opsjonshandel skaffer kjøperen seg retten til å kjøpe aksjene (kjøpsopsjon) eller selge aksjene
(salgsopsjon) til en bestemt pris (dvs. innløsningspris) innen en gitt tidsperiode. Selgeren (utstederen)
har plikt til å selge aksjene (kjøpsopsjon) eller kjøpe aksjene (salgsopsjon) til den avtalte prisen.
Det er derfor et ubalansert partsforhold der den ene parten (innehaveren) kan trekke seg fra handelen
dersom han synes det er fordelaktig, mens den andre parten (utstederen) må gjennomføre handelen
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hvis innehaveren ønsker det. For å rette på denne ubalansen må innehaveren betale en premie til
utstederen.
Skjematisk kan forholdet mellom kjøper og selger i en opsjonshandel vises slik:
Salgsopsjon

Kjøpsopsjon

Rett til å selge aksje til en

Rett til å kjøpe aksje til en

bestemt pris.

bestemt pris.

Betaler premie.

Betaler premie.

Kjøper

Forpliktelse til å kjøpe aksje til Forpliktelse til å selge aksje til
en bestemt pris.

en bestemt pris.

Mottar premie.

Mottar premie.

Selger

Hvilken posisjon som velges avhenger av forventningen til en aksje eller til markedet.

PASSIV FORVALTNING
En passiv investeringsideologi tar utgangspunkt i at markedet alltid har rett med hensyn til prisingen av
en aksje. All tilgjengelig informasjon om et selskap er reflektert i aksjekursen, og å analysere og regne
på verdien av selskapet er bortkastet tid. Ideologien hevder at aksjekurser kun beveger seg fordi det
kommer ny informasjon om selskapene, som ikke er forutsigbar. Man er ikke opptatt av hvilke aksjer
man kjøper, men forutsetter at sammensetningen av et marked (en aksjeindeks) er den beste, og
ingen andre kombinasjoner gir et bedre avkastnings-/risikoforhold. Man velger avkastnings- /
risikoforhold ved å velge hvilken indeks man ønsker å være investert i.

PENGEMARKED
Pengemarkedet defineres som et marked for rentebærende fordringer med løpetid inntil ett år.
De finansielle markedsaktørene benytter i første rekke pengemarkedet til å styre sin likviditet. Tilbud
og etterspørsel etter likviditet i pengemarkedet bestemmer pengemarkedsrenten, og normalt vil det
kunne omsettes store beløp uten at det gir seg utslag i prisene.
Den kortsiktige renten i pengemarkedet dannes med bakgrunn i Norges Banks styringsrente.
Styringsrenten er den renten som banker får på sine folioinnskudd i Norges bank, og denne foliorenten
danner gulvet for de korte pengemarkedsrentene.
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Instrumentene i pengemarkedet er både ordinære kortsiktige innskudd og gjeldspapirer (sertifikater)
samt ulike derivater (avledete instrumenter) med kort løpetid (inntil 12 mnd.).
For å jevne ut likviditetssvingningene foretar banker kortsiktige plasseringer og låneopptak i andre
banker. Slike transaksjoner er med til å danne det norske interbankmarkedet som er en del av
pengemarkedet og hvor de største bankene stiller bindende priser, NIDR.
Ved siden av å plassere eller låne i interbankmarkedet benytter markedsaktørene også det såkalte
eurokronemarkedet til å styre sin likviditet. De vanligste instrumentene i dette markedet er
valutabytteavtaler (valuta swaper) og Fremtidige Rente Avtaler (FRAer). Valutabyttemarkedet er den
mest velutviklete delen av det norske pengemarked, og hvor det kontinuerlig stilles priser. Det er
swaprentene, NIBOR, som vanligvis benyttes som referanserenter i pengemarkedet.

PENGEMARKEDSFOND
Pengemarkedsfond er et rentefond (verdipapirfond) som investerer i rentebærende verdipapirer med
løpetid inntil et år, dvs. hovedsakelig sertifikater, obligasjoner med under et års løpetid og
bankinnskudd. Med sin kortsiktige natur, vil pengemarkedsfond ha lav renterisiko og brukes for
andelseierne ofte som supplement/ alternativ til bankinnskudd.

PORTEFØLJE
Brukes om samlet mengde av de verdipapirer som et fond blir investert i. Statens pensjonsfond Utland (tidligere Statens petroleumsfond) portefølje består blant annet av aksjer, aksjefuturekontrakter,
obligasjoner, pengemarkedsplasseringer, rentefuturekontrakter og valutaterminkontrakter.

REALAVKASTNING
Realavkastning er oppnådd nominell avkastning justert for prisstigning (inflasjon). Dette kan også
betegnes som avkastningen målt i faste priser eller i kjøpekraft.

REALRENTEOBLIGASJON
Obligasjon hvor kupongrenten består av en fast del og en del som er knyttet til inflasjonsutviklingen.

REFERANSEPORTEFØLJE
En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer
(obligasjonsindeks eller aksjeindeks) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Referanseporteføljen
representerer en nøytral investeringsstrategi.
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RELATIV VOLATILITET
Det annualiserte standardavviket til differansen mellom avkastningen på en portefølje av faktiske
investeringer og avkastningen på en referanseportefølje. En skiller gjerne mellom realisert relativ
volatilitet og forventet relativ volatilitet. Førstnevnte beregnes på grunnlag av en tidsserie over historisk
avkastning på hver av de to porteføljene. Sistnevnte tar utgangspunkt i porteføljenes sammensetning
på måletidspunktet og gitte forutsetninger (ut fra historisk avkastning i markedene) om fremtidig
volatilitet og samvariasjon. En forventet relativ volatilitet på for eksempel 1 prosentpoeng vil si at
avkastningen på investeringene i to av tre år ventelig vil avvike med mindre enn 1 prosentpoeng fra
referanseavkastningen.

RENTEBYTTEAVTALE (SWAP):
En rentebytteavtale har de samme karakteristika som en FRA kontrakt, men
gjelder for flere perioder. Renteswap er en avtale mellom to parter om bytte av rentebetingelser på lån
i samme valuta. Byttet innebærer at den ene part får byttet sin flytende rente mot fast rente, mens den
andre part får flytende rente i bytte mot fast rente.

RENTEFØLSOMHET
Sier noe om hvor mye kursen på et obligasjonsfond (eller pengemarkedsfond) endres ved
renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet.

RISIKO
!

MARKEDSRISIKO
Er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser
(kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert, herunder:

!

RENTERISIKO

Representerer risikoen for at verdien på plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg
når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende
verdipapirer ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til kommunens innlån. Endringer i
markedsrenten påvirker rentekostnader, og for eksempel også innløsningsverdi på opptatte
fastrentelån.
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!

LIKVIDITETSRISIKO
Faren for at plasseringer ikke kan gjøres disponible for kommunen på kort tid, uten at det
oppstår vesentlige prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon.

!

VALUTARISIKO
Representerer risikoen for tap på plasseringer og lån pga.kurssvingninger i
valutamarkedet.

!

SYSTEMATISK RISIKO I AKSJEMARKEDET (generell markedsrisiko)
Dette er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller
falle - både på kort og lang sikt.

!

USYSTEMATISK RISIKO I AKSJEMARKEDET (selskapsrisiko)
Er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en
investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt.

RISIKOJUSTERT AVKASTNING
Måler hvor stor avkastning et fond har gitt andelseierne for den risikoen som er tatt. Det finnes ulike
målemetoder for å måle denne risikoen, slik som information ratio og sharpe-indeks.

RISIKOPREMIE
Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en
risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie
sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.

SAMLET GJENNOMSNITTLIG LØPETID FOR KREDITTEN (KREDITTDURASJONEN)
Dette betyr den gjennomsnittlige tiden det tar før kontantstrømmen mottas i kreditten.
Kontantstrømmen veies med størrelse, slik at tilbakebetalingstidspunktet for pålydende verdi vanligvis
får størst vekt. Det betyr at durasjonen kan betraktes som korrigert løpetid for instrumentet.
Durasjonen vil aldri være lengre enn løpetiden.

SERTIFIKAT*
Sertifikat er et omsettelig gjeldspapir med løpetid inntil ett år og fungerer på mange måter som en
obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk. Prisingen ved omsetning blir også annerledes
fordi et sertifikat ikke har renteterminer (rente betales en gang ved innløsning)
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Staten og bankene er de største utstederne av sertifikater, men også kommuner, kommunale foretak,
kredittforetak og andre private foretak finansierer seg kortsiktig ved å utstede sertifikater.

SHARPE RATIO*
Sharpe ratio er et forholdstall som ofte brukes for å beskrive risikovektet avkastning. Tallet sier noe om
hvor mye ekstra avkastning du oppnår ut over risikofri rente ved å påta deg en gitt risiko.

SHARPE RATIO/INDEKS
Indeksen er et mål på risikojustert avkastning, og sier hvor mye avkastning fondet har gitt i forhold til
risiko. Holder et fonds avkastning og standardavvik opp mot risikofri avkastning og gir en verdi for
fondets risikojusterte avkastning. Et høyt tall innebærer at fondet har en høy risikojustert avkastning.
Fondet med høyest Sharpe-indeks gir deg best betalt for den risikoen du tar. Denne målemetoden tar
ikke hensyn til noen referanseindeks. Fordelen med det, er at du kan sammenligne fond med ulike
investeringsmandat.

STANDARDAVVIK
Standardavvik er et mål som viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge. For en
konstant verdi vil standardavviket være lik 0. Høyere standardavvik betyr større svingninger. Det er
vanlig å benytte standardavvik for å måle risikoen på en investering. Standardavviket måler i hvilken
grad faktisk avkastning historisk sett avviker fra forventet avkastning. Et lavt standardavvik betyr at
sansynligheten er høy for at fremtidig avkastning vil være svært lik den historiske
gjennomsnittsavkastningen. Et høyt standardavvik betyr det motsatte

STRATEGISK OG TAKTISK AKTIVAALLOKERING
Vanlig språkbruk tilsier at den strategiske aktivaallokeringen – aktivasammensetningen (SAA) er den
som blir fastlagt gjennom finansreglement (for kommunens del) eller gjennom finansstrategier. Den
langsiktige strategien på vektingen av de ulike aktivaklassene.
Den taktiske aktivaallokeringen (TAA) kommer til uttrykk gjennom utnyttelsen av de rammer som den
strategiske aktivaallokeringen gir. Mange forvaltere har i den senere tid etablert spesialiserte grupper
som bare arbeider med TAA for å generere ekstra avkastning i forhold hva som gis av en mer statisk
utnyttelse av investeringsrammene.

STRESSTEST
Test for å måle effekten av forhåndsdefinerte markedssjokk. Eksempler på mulige
stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.
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ST4X
Statsobligasjoner 3 års løpetid

SYSTEMATISK RISIKO
Den del av en aksjes/verdipapirets risiko som svinger i takt med markedet/en bred sammensatt
portefølje, og som det ikke er mulig å diversifisere seg bort i fra.

TAKTISK AKTIVAALLOKERING
Allokeringsfunksjonen består i å fordele de midler som skal investeres på ulike markeder og
aktivaklasser. Strategisk aktivaallokering gir uttrykk for eiers overordnete risikopreferanser og
avkastningsforventninger, og kommer gjerne til uttrykk gjennom en refranseindeks/benchmark. Taktisk
aktivaallokering består i å velge (som regel innenfor gitte rammer) andre aktiva- eller
markedssammensetninger enn i referanseporteføljen, med sikte på å oppnå høyere avkastning enn
benchmark.

UNDELIGGENDE INSTRUMENT
Det instrument som et derivat omfatter (er knyttet opp mot). Det kan være aksje, rente, valuta, råvare
etc.

USYSTEMATISK RISIKO
Den aksjerisiko for et selskap eller en bransje som er unik for dette selskapet eller denne bransjen.

VALUE AT RISK (VAR)
Metode for å måle markedsrisiko som baserer seg på at man kan bruke historiske tall for
kurssvingninger og samvariasjon til å si noe om fremtidig forventet avkastning. VaR angir det
potensielle verditapet for en portefølje av finansielle aktiva i løpet av en gitt periode for et gitt
sannsynlighetsnivå (konfidensnivå). Sagt på en annen måte; den verdi som en investor risikerer å tape
innen en gitt tidshorisont dersom avkastningen blir så ugunstig som den kan bli med en viss
sannsynlighet.

VALUTARISIKO
Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.

VALUTASIKRING
For å sikre at fremtidig valutakursutvikling ikke negativt påvirker aktiva eller passiva kan det gjøres
sikringsforretninger i markedet.
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En terminkontrakt er en avtale om kjøp og salg av et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til
en avtalt kurs. Terminkursen blir bestemt av tegningsdagens valutakurs (spotkursen) og
rentedifferansen mellom de to kontraktsvalutaene for den angjeldende periode i form av et tillegg eller
fradrag til spotkursen.
En valutaopsjon er en rett (men ikke plikt) til å handle et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs på et
bestemt tidspunkt. Ved inngåelse av en slik avtale betaler kjøperen en opsjonspremie som er
avhengig av spotkursen, ønsket sikringskurs, rentedifferansen, markedets volatilitet og løpetiden.

VERDIPAPIRFOND
Et fond som eies av en ubestemt krets av personer og hvor midlene i det vesentlige er investert i
verdipapirer.
Et verdipapirfond er en egen juridisk enhet hvor publikum inviteres til å skyte inn kapital gjennom å
kjøpe andeler. Verdipapirfondet er direkte eier av de verdipapirene som fondet investerer i og
administreres av et fondsforvaltningsselskap med konsesjon fra Kredittilsynet.
Lov om verdipapirfond gir retningslinjer for forvaltning av norsk registrerte verdipapirfond. Loven gir bl.
a. retningslinjer for spredning av risiko som er allmenne for alle verdipapirfond.

VOLATILITET
Et statistisk mål for svingningene i en tidsserie.

YIELD
Gir uttrykk for effektiv avkastning på rentebærende papirer som kjøpes i dag og holdes til forfall
samtidig som kupongutbetalinger reinvesteres til samme effektive avkastning.
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Saksframlegg
Sak 10/19 Oppfølging kommunereformen og ny selskapsavtale for
GassROR IKS
Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til justert tidsplan for oppfølging av kommunereformen med hensyn til
etablering av ny selskapsavtale for GassROR IKS.

Kort bakgrunn

Administrasjonen viser til styrets sak 31/18 og 51/18, samt møte i representantskapet og vedtak sak
15/18 – som var slik:
«Sak 15/18

Oppfølging av kommunereformen for GassROR IKS

Vedtak:
Representantskapet ber styret utarbeide forslag til ny selskapsavtale for GassROR
IKS, der prinsippet om like eierandeler videreføres.
Forslag til ny selskapsavtale behandles på årsmøtet i 2019, før det sendes ut til
behandling hos de enkelte medlemmene i løpet av året, og med mål om at ny
selskapsavtale trer i kraft fra og med 01.01.2020.»
Administrasjonen har siden sist fulgt opp dette arbeidet gjennom fortsatt arbeidet med
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS med tanke på deres notat og juridiske anbefaling, samt et felles
møte med advokatfirmaet og vår revisor Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Det er avklart med advokat og revisor at det ikke er nødvendig å legge ned eksisterende selskap for å
fase ut gamle kommuner og fase inn nye kommuner.

Justert tidsplan:

Ovenfor nevnte arbeid har ført til følgende justert tidsplan. Nye ting og endringer er merket med
gult:
•

•

Desember 2018:
o Representantskapet i GassROR IKS ber om at forslag til ny selskapsavtale utarbeides
og legges fram på årsmøtet i 2019. GJENNOMFØRT
Våren 2019:
o Notat fra Advokat Øverbø & Gjørtz – juridiske vurderinger ferdigstilles.
o Brev til «utgående kommuner» om at de må melde seg ut av GassROR IKS.
o Brev til «inngående kommuner» om at de må melde seg inn i GassROR IKS.
o Forslag til ny selskapsavtale behandles i styret før den legges fram for
representantskapet på årsmøtet.
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•

•

•

Årsmøte 2019 (innen utgangen av april 2019):
o Repr. skap vedtar utmeldelse og innmeldelse, før de så behandler forslag til ny
selskapsavtale.
o Representantskapet behandler og vedtar ny selskapsavtale.
 Det bør vurderes om selskapsavtalen bør oppdateres på flere punkter,
eksempelvis årsmøtetidspunkt og «Videreutvikle Nyhama i Aukra til
gassknutepunkt for Norskehavet.»
Innen 01.01.2020:
o Alle medlemskommuner (inkl. fylkeskommunen) behandler og vedtar ny
selskapsavtale som skal gjelde fra 01.01.2020.
o Det utarbeides et likelydende forslag til vedtak, som vil kunne bidra til å kvalitetssikre
prosessen. Dersom noen medlemskommuner har avvikende vedtak, kan det medføre
at selskapsavtalen må opp i sin helhet på ny hos alle parter – fordi det er et krav til
enighet.
o Nye kommuner betaler inn andel før nyttår.
Etter 01.01.2020:
o Eierandeler fra kommuner som opphører tilbakebetales.

Vedlegg:

Notat fra Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS ettersendes når det er klar.
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Saksframlegg
Sak 11/19 Godkjenning av justert budsjett for Visit Nordvest sitt
toppturprosjekt (jfr. sak 50/17)
Forslag til vedtak:

GassROR IKS godkjenner endret budsjett for Visit Nordvest sitt prosjekt for topptur-turisme
(jamfør vedtak i sak 50/17). Visit Nordvest opprettholder tilsagn på 300.000 kroner av et
totalbudsjett på 960.00 kroner – fordelt over en prosjektperiode på tre år – på tidligere gitte
betingelser.

Kort bakgrunn:

Styret i GassROR IKS ga destinasjonsselskapet Visit Nordvest en støtte på 300.000 kroner fordelt over
tre år ut fra et totalbudsjett på 1,2 mill. kroner. Vedtaket var slikt:
«Sak 50/17

Søknad fra Visit Nordvest – støtte prosjekt for topptur-turisme

Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 300.000 kroner (100.000 kroner per år i tre år) til
Visit Nordvest – til støtte for et prosjekt som skal bidra til økt topptur-turisme.
Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et budsjett i søknad - på
1,2 mill. kroner. Tiltaket orutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført
prosjekt.»

Visit Nordvest søkte om støtte på 420.000 kroner. Støtten ble redusert med begrunnelse i krav om
økt bidrag fra reiselivet selv. Dette medførte imidlertid at støtte fra Møre og Romsdal
fylkeskommune også ble redusert. Dermed har Visit Nordvest sett seg nødt til å redusere kostnadsog finansieringsplanen fra 1,2 mill. kroner til 960.000 kroner over 3 år. De ber om å få opprettholde
tilsagnet på 300.000 kroner med redusert kostnads- og finansieringsplan. Det første av tre prosjektår
år er gjennomført.

Vedlegg:
•
•

Vedlegg 1 – Epost av 17.01.19 «vedr. tilskudd "Topptur Nordvest" - justert finansieringsplan»
Vedlegg 2 – Justert kostnads_finansieringsplan.docx
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Arnt Sommerlund
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Torunn Dyrkorn <torunn@visitnorthwest.no>
torsdag 17. januar 2019 09.49
Post Gassror
vedr. tilskudd "Topptur Nordvest" - justert finansieringsplan
Justert kostnads_finansieringsplan.docx

Viser til vedtak fra Gassror IKS sak 50/17 om tilsagn på opptil 300.000 til støtte for prosjekt «Topptur Nordvest».
Dette vedtaket var en reduksjon i forhold til omsøkt tilskudd på opptil kr 420.000. Vedtaket i Gassror IKS ble gjort før
søknad til Møre og Romsdal Fylkeskommune ble behandlet. På grunn av reduksjon fra Gassror IKS, ble det gjort
tilsvarende reduksjon i tilsagnet fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, fra kr 600.000 til kr 480.000,‐. Se vedlagt
justert budsjett‐ og finansieringsplan.
Vi ber om at Gassror IKS ser på saken, og opprettholder tilsagnet på kr 300.000 med justert totalbudsjett for
prosjektet på kr 960.000. Viser også til prosjektrapport og prosjektregnskap for år 1 på de ulike tiltakspostene.
Med vennlig hilsen/Kind regards
Torunn Dyrkorn
www.visitnorthwest.no
+47 90969773

Følg oss/follow us:
www.facebook.com/visitnorthwest.no
@visitnorthwestno
Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
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Kostnadsplan
Tittel

2017

2018

2019

2020

SUM

Infrastruktur
«Sunndalsmetoden»

50.000

50.000

50.000

150.000

Location-arbeid

50.000

50.000

50.000

150.000

Utvikling av
toppturkonsept

50.000

50.000

50.000

150.000

Vertskapsfunksjon
presse/visningsturer

70.000

70.000

70.000

210.000

Prosjektledelse

100.000

100.000

100.000

300.000

Sum kostnad

320.000

320.000

320.000

960.000

Finansieringsplan
Tittel

2017

2018

2019

2020

Sum

Egenandel Visit
Nordmøre og
Romsdal

60.000

60.000

60.000

180.000

GassROR

100.000

100.000

100.000

300.000

Møre og
Romsdal
Fylkeskommune

160.000

160.000

160.000

480.000

Sum
finansiering

320.000

320.000

320.000

960.000

Saksframlegg
Sak 12/19 Søknad fra Tusten Skiheiser AS – støtte til utvikling av
Molde friluftspark
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 600.000 kroner til Tusten Skiheiser AS - som støtte
til planlegging og utvikling av Molde friluftspark – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 2 mill. kroner, og at
tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av
påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•
•
•

Regionalt: Destinasjonsselskapet Visit Nordvest mener et større anlegg som Molde
Friluftspark vil ha regionale ringvirkninger og attraksjonskraft på Moldergionen.
Fysisk infrastruktur: Tiltaket vil legge til rette for å utvikle et anlegg av regional betydning,
som kan utnyttes både av tilreisende og fastboende i regionen.
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: Tiltaket vil legge til rette for
helårsturisme, og hotellene i Molde har gitt en støtteuttalelse om at de ser et stort
potensiale i å få utviklet Molde Friluftspark til bookbare aktiviteter - både sommer og vinter.

Administrasjonens øvrige vurdering:

Tiltaket anses som spennende fordi det kan løfte et tradisjonelt vinterbasert alpinanlegg fram til å bli
et moderne aktivitetsanlegg på helårsbasis. Ringvirkningen for reiselivsnæringen vurderes som store,
samtidig som befolkningen i region vil få et økt tilbud.
Det legges vekt på at næringslivet støtter opp om prosjektet og har tro på å utnytte ringvirkningene,
samt at søker planlegger å bidra med 70 prosjekt av kapitalkostnadene.
GassROR IKS har tidligere bl.a. støttet følgende reiselivstiltak (aktive tiltak):
•
•
•
•
•
•

Visit Nordvest – opplevelsesskredder for Øyriket i Romsdal (Midsind, Sandøy og Aukra).
Visit Nordvest – utvikling og markedsføring av topptur-turisme.
Molde Næringsforum m.fl. – støtte til reiselivsplan for nye Molde kommune.
Fræna kommune – støtte til reiselivsplan for nye Hustadvika kommune.
Midsund Idrettslag – støtte til utvikling og bygging av Midsund-trappene.
Nordveggen AS/Tindesenteret Eiendom AS – utvikling og bygging av via ferrata.

1

Kostnadsplan og finansieringsplan

I søknaden er kostnader og finansiering beskrevet slik:
«Kostnader er beregnet til kr 2 mill fordelt over 2 år, og er i hovedsak innleie av ekstern
konsulentbistand, arkitekter/landskapsarkitekter, bistand fra rådgivere fra
utviklere/aktivitetsleverandører samt eget arbeid. Vi søker GassROR lks om kr 0,6 mill i
tilskudd til planleggings- og utviklingsarbeidet. De resterende kr 1,4 mill finansieres med
egenkapital.»

Vedlegg:
•
•
•

•
•

Vedlegg 1 – Søknad fra Tusten Skiheiser AS
Vedlegg 2 – Uttalelse fra Book Molde
Vedlegg 3 – Uttalelse fra leder for styringsgruppen for masterplan for reiseliv i Molde og
Aukra
Vedlegg 4 – Uttalelse fra Visit Nordmøre og Romsdal
Vedlegg 5 – Presentasjonen «Tusten inn i framtiden» - en mulighetsbeskrivelse

2

VEDLEGG 1 - sak 12/19
Gass ROR IKS

Molde xx.11.18

TUSTEN SKIHEISER A/S OG PLANLAGT «MOLDE FRILUFTSPARK» - søknad om tilskudd

Tusten Skiheiser A/S er i dag et regionalt alpinanlegg med 4 skiheiser av varierende lengde. Det har
ca 2 km med lysløyper og 6 nedfartsløyper med varierende vanskelighetsgrad. I tillegg kommer flere
frikjøringsløyper med varierende startpunkt, men med felles innkomststed i påstigningsområdet for
heisene.
Anlegget har vært i drift sammenhengende i 43 år.
Anlegget har god økonomi og solide eiere.
Anlegget er fullt utstyrt med 4 heiser, lysanlegg, snøproduksjonsanlegg med stor kapasitet, eget
vannreservoar med tilstrekkelig kapasitet, nybygd skikro og stor parkeringskapasitet. Det har også
alle andre nødvendige bygninger som garasjeanlegg for to relativt nye store tråkkemaskiner, to
snøscootere, to beltegående seksjuls ATV-er. Eget verkstedlokale og eget administrasjonsbygg. I
tillegg noen mindre bygninger til diverse formål.
Anlegget eier i hovedsak all grunn selv, men noe er innleid på langtidskontrakter.
Anlegget arbeider nå med en større utviklingsplan for området som vil sikre helårsdrift. I den
forbindelse utvider vi antall ansatte både på vinter og sommer. Allerede fra januar/februar 2019
ansetter vi markeds- og utviklingsansvarlig som får som hovedoppgave å markedsføre anlegget på
vinterstid, samt å starte prosessen med utvikling av sommeraktiviteter. Det skal de neste månedene
utarbeides mulighetsstudier, deretter detaljerte skisser og planer, analyser og budsjetter for hvordan
anlegget kan utvikles og driftes. Lokalt/regionalt frilufts- og idrettsliv, reiseliv og andre aktører vil bli
invitert med i prosessen for å komme med ønsker og innspill til arbeidet, og vi skal leie inn de beste
kreftene i Norge til å bistå.
Kostnader er beregnet til kr 2 mill fordelt over 2 år, og er i hovedsak innleie av ekstern
konsulentbistand, arkitekter/landskapsarkitekter, bistand fra rådgivere fra
utviklere/aktivitetsleverandører samt eget arbeid. Vi søker GassROR lks om kr 0,6 mill i tilskudd til
planleggings- og utviklingsarbeidet. De resterende kr 1,4 mill finansieres med egenkapital.

VEDLEGG 2 - sak 12/19

VEDLEGG 3 - SAK 12/19

VEDLEGG 4 - sak 12/19

21. januar 2019

UTTALELSE VEDR. UTVIKLINGSPROSJEKT TUSTEN – MOLDE FRILUFTSPARK
Tilrettelegging av reisemål og reiselivsprodukt, har stor betydning både for regionens befolkning og
tilreisende. Er et reisemål attraktivt for de som bor der, er det også attraktivt for tilreisende, - et
bærekraftig reisemål. Ved å utvikle gode tilbud for lokalbefolkningen og samtidig tenke utvikling for
tilreisende, så vil man lykkes med produktutvikling. Tusten Skiheiser har i over 40 år vært et populært
aktivitetstilbud vinterstid for lokal- og nærmarkedet i og rundt Molde.
Innovasjon Norge – Visitnorway sin strategi er å skape gode opplevelser i hele Norge – hele året. De
siste årene har veksten i reiselivsnæringen og vekst i antall tilreisende vært stor. Dette er positivt,
men også en utfordring i kampen om gjestene. Har vi nok å tilby de som ønsker aktivteter og
opplevelser? Alle trender viser at fremtidens gjester er mer og mer på utkikk etter aktiviteter, og ikke
bare se passivt på vår vakre natur. I vår region (Nordmøre og Romsdal) har det ikke vært
produktutvikling i spesielt stor grad de siste årene innen opplevelser og aktivieter. Vi har mye ledig
hotellkapaistet, der gjennomsnittsbelegget i Molde ligger på rundt 50%, og da spesielt på helg.
Dermed ser vi veldig positivt på nettopp denne type utviklingsprosjekt med å gjøre Tusten til en
helårsopplevelse, der området blir gjort tilgjengelig, og aktivitetstilbudet utvides til å kunne brukes
hele året av både lokalbefolkning og tilreisende.
I vår region er det få lignende type anlegg, og ser også dette i sammenheng med Masterplan Reiseliv
for nye Molde kommune, der hovedstrategien er å jobbe med konkret produktutvikling innen soft
adventure. Attraksjonskraften til regionen vil med et slik type tilbud øke, og ringvirkninger av denne
type produktutvikling, gir økt tilreising, økt oppholdstid og større verdiskaping. Aktiviteter er et av
våre satsingsområder og tilrettelegging av attraksjoner og aktiviteter er et positivt tiltak som er med
å bidra til å gjøre regionen vår enda bedre kjent, og besøkt.

Vi håper GassROR IKS ser positivt på søknaden fra Tusten Skiheiser AS.

Vennlig hilsen

Torunn Dyrkorn
ass. reiselivsdirektør
Visit Nordvest

Visit Nordmøre & Romsdal AS – Tel. +47 70 23 88 00 – E-post: info@visitnorthwest.no
Avd. Molde: Torget 4, 6413 Molde
Avd. Kristiansund: Kongens Plass 1, Kristiansund – Postadresse: Pb. 508, 6501 Kristiansund

VEDLEGG 5 - sak 12/19

Tusten inn i framtiden

AIR

SPEEDFLYING

ZIPLINE

KLATREPARK

BIKE

ZORB BALL

PAINT BALL

SKI

FREESTYLE

BOARD

SKISKOLE

KROA

After Air, after Bike, after
Zipline, after Ski,
After Zorb Ball….

Tustenfryd

FRILUFTSLIV - UTFORDRINGER -PRESISJON BALANSE - KONDISJON - KONKURRANSE - FART SPENNING - EVENT - TEAMBUILDING FRISK LUFT - GOD MAT
MINNER FOR LIVET

Tusten inn i framtiden

Saksframlegg
Sak 13/19 Søknad fra Gassknutepunkt Nyhamna – støtte til forlenget
prosjekt for 2019
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,0 mill. kroner til prosjekt Gassknutepunkt Nyhamna som støtte til prosjektaktiviteter i 2019 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.
Tilsagnet utbetales løpende mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av
prosjekt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

Regionalt: Prosjektet har hatt som mål å «Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt
for Norskehavet», som også er sammenfallende med GassROR IKS sitt formål.

Administrasjonens øvrige vurdering:

Gassknutepunkt Nyhamna ble etablert som et prosjekt under GassROR IKS i 2009. Prosjektperioden
er forlenget ved flere anledninger. Gassknutepunkt Nyhamna er et regionalt utviklingsprosjekt for
GassROR-kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Vestnes, samt Møre og
Romsdal Fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde.
I 2018 ble ilandføringsanlegget på Nyhamna formelt et nasjonalt gassknutepunkt når også gassen fra
Aasta Hansteen-feltet ble ilandført. Tidligere har bare gass fra Ormen-lange-feltet vært prosessert
ved Nyhamna-anlegget. Nye gassfelt i Norskehavet, som «Dvalin», er planlagt ilandført til Nyhamna.
Representantskapet gjorde i sitt møte 5. desember 2018 følgende vedtak om videreføring:
Sak 14/18

Videreføring av Gassknutepunkt Nyhamna for 2019

Vedtak:
1. GassROR IKS vedtek å vidareføre Gassknutepunkt Nyhamna med
Rundebordskonferansen og øvrige nettverksaktivitetar på samme nivå som tidlegare
år også i 2019 i samarbeid med ROR. Frå og med 2020 kan oppgåvene overførast til
ROR.
2. Styringsgruppa vil derfor som tidlegare år søke om midlar for vidareføring av
aktivitetane angitt under punkt 1.
Styringsgruppens leder, Bernhard Riksfjord, har sendt inn en søknad med aktiviteter for budsjett for
2019.
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Kostnadsplan

Prosjektet er i sin helhet tenkt finansiert av GassROR IKS. Styringsgruppens leder har satt opp
følgende kostnadsplan for 2019:
Aktivitetar/utgifter for Gassknutepunkt Nyhamna i 2019:
1.Reiseutgifter - div møter/ messer/ seminarer/profilering
2. Offshore Europe i Aberdeen
3. Studietur til Easington mv (i samarbeid/avtale med Gassco )
4.Rundebordskonferansen 2019
5. Stadion reklame Aker stadion
6. Lounge på flyplassen
7. Markering av Nyhamna som Gassknutepunkt for
Norskehavet.
8. Sesongkort Aker stadion.
9. Prosjektledelse
Totalt:

kr. 105.000
kr. 33.000
kr. 210.000
kr. 396.000
kr. 200.000
kr. 30.000
Kr. 45.000
Kr. 32 000
kr. 498 000
1.549 MNOK.

Prosjektledelsen ble etter innspill fra revisor, sendt ut på anbud i 2017, der innleie ble gjort for en
periode på 2 år (ut 2018) – med bistand fra ROR Innkjøp. Fordi prosjektet i utgangspunktet skulle
legges ned, og aktiviteter overtas av bl.a. ROR, så ble det ikke lagt inn muligheter for å forlenge
nevnte kontrakt, som var inngått med Krafti AS (Alf Reistad).
Det er imidlertid ønskelig for prosjektet å videreføre aktivitetene i 2019 med samme prosjektleder. I
samråd med ROR Innkjøp, har administrasjonen foreslått at ROR søker om støtte for å honorere
prosjektleder. Administrasjonen har bedt styringsgruppens leder om å avklare dette, samt
timebehovet. I 2017 og 2018 har timetallet var anslått til 590 timer. Kostnadene har vært beregnet til
566.400 kroner per år (eks. mva).
Tilsagnet til Gassknutepunkt Nyhamna for 2019 reduseres tilsvarende, og rundes opp til 1,0 mill.
kroner.

Vedlegg:
•

Vedlegg 1 – Søknad med budsjett fra styringsgruppens leder – i e-post av 31.12.18.
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Riksfjord, Bernhard
Post Gassror
VS: Budsjett for Gassknutepunkt Nyhamna 2019.
mandag 31. desember 2018 13.30.00

Sender som avtala og vedtatt, budsjett/ tiltak for Gassknutepunkt Nyhamna for 2019. Og viser til vedtaket i
representskapet i GassRORiks den 05.12.-18 ,om ønska vidareføring av prosjektet G.N. for 2019:
1. GassRORiks vedtek å videreføre G.N. med rundebordskonferansen og øvrige nettverksaktiviteter på samme nivå som
tidlegare år(ni)også i 2019.
2. Styringsgruppa vil derfor som tidlegare år søke om midlar for vidareføring av aktivitetene angitt under punkt 1.
Kostnadane/ utgiftene for G.N. prosjektet har vore på omlag 1.5. MNOK pr år. Der ca. 1. MNOK er utgifter/tiltak
gjennom året, og ca. 0.5 MNOK til innleie av prosjektleder.
Aktiviteter/utgifter for G.N. i 2019 med avtalar og stipulerte kostnader, vert som formidla og beskrive omlag som
tidlegare år.
Anslått budsjett/ kostnader for G.N i 2019: "1,549 MNOK er den totale søknadssummen vår",   som skal dekke behovet
for dei aktuelle tiltaka/ aktivitetane i G.N. regi i 2019. Og er i samsvar med den framlagte og ønska vidareføringa av
nettverksaktivitetar i Gassknutepunkt Nyhamna som vart vedtatt i GassRORiks sitt representantskap. I tillegg vart det
drøfta og gjennomgått i styringsgruppa sitt møte på Gardermoen i forbindelse med Gasscobesøket i slutten av september
2018.
Aktivitetar/utgifter for Gassknutepunkt Nyhamna i 2019:
1.Reiseutgifter - div møter/ messer/ seminarer/profilering                                                                                                  
kr.   105 000
2. Offshore Europe i
Aberdeen                                                                                                                                                    kr.    33. 000
3. Studietur til Easington mv (i samarbeid/avtale med Gassco )                                                                                           
kr. 210 000
4.Rundebordskonferansen 2019                                                                                                                                               
kr. 396 000        
5. Stadion reklame Aker
stadion                                                                                                                                                   kr. 200 000
6. Lounge på
flyplassen                                                                                                                                                                   kr. 30
000
7. Markering av Nyhamna som Gassknutepunkt for Norskehavet.                                                                                       
Kr. 45 000
8. Sesongkort Aker
stadion.                                                                                                                                                            Kr. 32 000
9.
Prosjektledelse                                                                                                                                                                             
kr. 498 000
                                                                                                                                                                                                    
-------------------------------Totalt:                                                                                                                                                                                          
1.549 MNOK.

P.S. Viss noko er uklårt eller anna om dette, ver venleg å ta kontakt.
Helsing
Bernhard Riksfjord
Ledar G.N.

Sendt frå min iPad

Saksframlegg
Sak 14/19 Forslag til behandling av støtte til bredbåndsprosjekter
Forslag til vedtak:

GassROR IKS kan gi støtte til kommuner som ønsker å bygge ut bredbånd til husstander
(såkalt aksessnett) i ulønnsomme eller underforsynte områder. Kommunene har selv ansvar
for å gjennomføre utbyggingsprosesser i tråd med regelverket for offentlige innkjøp m.v..
GassROR IKS anbefaler kommunene å søke støtte via Møre og Romsdal fylkeskommune og
deres ordning «Tilskot til breibandsutbygging i Møre og Romsdal» som ventelig vil bli
videreført i 2019. Støtten fra GassROR IKS kan inngå i andelen for lokalt bidrag for
kommunen. Dette vil kunne bidra til en effektiv og samordnet utvikling av
interkommunale/regionale tiltak innafor selskapets sitt virkeområde – i tråd med
formålsparagrafen.
GassROR IKS kan ikke gi direkte støtte til bedrifter som ønsker å bygge ut bredbånd.

Kort bakgrunn:

Styret i GassROR IKS har behandlet støtte til bredbånd senest i «Sak 61/18 - Søknad fra Sund
Bredbånd – støtte til bredbånd (transportnett) mellom Otrøya og Gossen». Her ble det gjort følgende
vedtak:
«Sak 61/18
Søknad fra Sund Bredbånd – støtte til bredbånd (transportnett) mellom
Otrøya og Gossen
Vedtak:
GassROR IKS avslår søknaden fra Sund Bredbånd AS – om støtte til bredbånd (transportnett)
mellom Otrøya og Gossen. GassROR IKS vil primært ikke prioritere støtte til utbygging av
bredbånd i områder med konkurranse (såkalte «svarte områder»).
Formålsparagrafen gir ikke anledning til å gi bedriftsrettet støtte.
GassROR IKS vil kunne vurdere støtte til bredbånd fram til ulønnsomme eller underforsynte
områder.»
Senere har Rauma Energi sendt inn en søknad om støtte til utbygging på Vågstranda (se vedlegg).
Søknaden er avist administrativt (se vedlegg):
«Til Rauma Energi v/Tom Erik Larsson.
Vi har mottatt deres søknad om etableringstilskudd - Fiber Vågstranda.
GassROR IKS har som formål å støtte regionale utviklingstiltak. Etablering av infrastruktur
med bredbånd/fiber for Vågstranda vurderes å være et nærmiljøtiltak, og kommer dermed
ikke inn under selskapets formål. Se vedlagte formålsparagraf.
GassROR IKS gir dessuten heller ikke bedriftsrettet støtte.
Søknaden avises derfor, fordi den er vurdert ikke å være innenfor GassROR IKS sitt formål.
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Skulle dere ha andre opplysninger, kommentarer og/eller spørsmål, så tar gjerne kontakt.»
Rådmannen i Rauma har stilt spørsmål ved dette avslaget. Dette gir grunnlag for å ta opp GassROR
IKS sin politikk/praksis for behandling av søknader til bredbåndsutbygging på prinsipiell basis. Dette
anses som positiv, fordi styret kan klargjøre ønsket praksis.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på.
I formålsparagrafen er bredbånd omtalt eksplisitt slik (i 2. prikkpunkt):
«Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, brei band, vass-og gassforsyning)»
GassROR IKS har ikke tradisjon for å gi støtte til nærmiljøtiltak. Formålsparagrafen er tydelig på at
tiltak skal ha regional effekt – jamfør:
«Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.
Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen gjennom…»
En ordning der regionens kommuner kan få støtte til utbygging av bredbånd må derfor kunne anses å
være av regional betydning, selv om det enkelte utbyggingsprosjekt isolert sett er et nærmiljøtiltak.
Totalt sett bør en omforent satsing på utbygging av bredbånd i ulønnsomme eller underforsynte
områder være bra for utvikling av hele regionen.

Administrasjonens øvrige vurdering:

Administrasjonen har drøftet støttemiddelregimet for bredbånd i et uformelt møte med Møre og
Romsdal fylkeskommune. Og vi er enige om at bedriftsrettet støtte til bredbåndsutbygging ikke er
lovlig, fordi det bl.a. ikke ivaretar krav offentlig støtte og innkjøp offentlige tjenester.
Støtte kan imidlertid organiseres som innkjøp fra kommunen selv, og må da tilfredsstille krav som
dokumenterer at det er i ulønnsomme eller underforsynte områder («hvite» og «grå» områder). Se
f.eks. vedlagte krav i fylkeskommunens og NKOMs ordning av 2018.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Styret bør diskutere om det bør settes av en årlig pott til bredbåndssøknader – av den årlige
totalrammen i budsjett og handlingsplan.

Vedlegg:
•
•
•

Vedlegg 1 - «Tilskot til breibandsutbygging i Møre og Romsdal» - informansjon om ordning
Vedlegg 2 – Søknad fra Rauma Energi for utbygging av bredbånd på Vågstranda.
Vedlegg 3 – Administrativ avvisning av søknaden fra Rauma Energi
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VEDLEGG 1 - sak 14/19
--PUBLISERINGSTEKST-Breibandsutbygging i Møre og Romsdal
Tilskot til breibandsutbygging i Møre og Romsdal
Stortinget har i Statsbudsjettet sett av 149,7 mill. kroner til breibandsutbygging i 2018. Målet
med ordninga er å gje støtte til utbygging av breiband i område som manglar grunnleggande
breibandstilbod, og som ikkje er kommersielt lønsame å bygge ut. Midlane er i år fordelt til
fylka etter ein fordelingsnøkkel basert på den faktiske breibandsdekninga i fylket.
Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt ei ramme på 17 295 940 kroner for 2018.
Ordninga skal støtte utbygging av breiband i grunnleggande kvite område eller oppgradering av
eksisterande breibandstilbod i kvite NGA-område. Grunnleggande kvite område er definert som
område der husstandar og bedrifter i dag ikkje har tilbod om breiband på minst 10 Mbit/s eller
høgare. Kvite NGA-område er område som ikkje har tilbod om 30 Mbit/s eller meir. Det kan
også gjevast støtte til prosjekt som skal etablere tilbod i ein kombinasjon av dei to områda. Alle
kommunar i Møre og Romsdal kan søke støtte frå ordninga.
Nytt frå 2018 – fylkesvise rammer
Frå 2018 får fylkeskommunane tildelt midlar etter ein fordelingsnøkkel frå Nkom. Det gir
kommunane i Møre og Romsdal ei muligheit til å søke støtte til breibandutbygging utan å måtte
konkurrere med kommunar i hele landet. Prosessen er slik at kommunane sender søknad til
fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal så vurdere søknadane og lage ei innstilling for kva
prosjekt som bør få støtte. Denne skal sendast til Nkom, som kontrollerer og godkjenner
prosjekta. Deretter vert tilskotbeløpet tildelt fylkeskommunen, som så overfører til
kommunane. Det er viktig å merke seg at dersom vi ikkje får fram nok kvalifiserte søknader frå
kommmunar i Møre og Romsdal, vil pengane gå til andre fylke.
Vilkår for søknad om breibandstøtte
• Kommunar som planlegg å søke breibandstøtte, skal offentleggjere kvar det er planlagt

utbygging gjennom ei open offentleg høyring, med høyringsfrist på minst ein månad.
• Minst halvparten av midlane som er sett av skal brukast til utbygging av breiband i

grunnleggande kvite områder. Dersom alle dei kvite områda kan byggast ut med mindre
enn 50 % av den økonomiske ramma, så kan resten brukast til kvite NGA-område, altså
utbetringar i område som har under 30 Mbit/s.
• Lokale bidrag skal utgjere minst 25 prosent av total prosjektkostnad. I lokalt bidrag

inngår eigeninnsats og –kapital frå kommunen, private, lokalt næringsliv, dugnad osv.
Utbyggar sin del skal ikkje reknast med i lokale bidrag.
• Kommunen pliktar å undersøke og dokumentere om kommersielle utbyggarar har planer

om utbygging i det aktuelle området.
• Prosjekta skal være teknologinøytrale. Det skal ikkje settast krav om fiberteknologi, men

det skal krevjast at breibandstilbodet skal gi høve til oppgradering til minimum 100 Mbit/s
i løpet av 2-3 år.
• Breiband til sluttbrukar skal tilbydast til ein fastpris som er uavhengig av bruken.
• Prosjektet som mottar tilskot skal gje eit reelt breibandstilbod til alle husstandar og

bedrifter innanfor det geografiske området, dvs. 100% dekning i det aktuelle området.

• Utbyggarar med offentlig støtte skal tillate andre tilbydarar å kople seg på det aktuelle

nettet, for å tilby breiband i tilgrensande område til rimelege vilkår.
• Kommunar som får tilskot må lyse prosjektet ut på anbod innan eitt år.

Start søknadsprosessen no!
På grunn av den knappe fristen (bestemt av samferdselsdepartementet) rår vi kommunane til å
sette i gang med søknadsprosessen så snart som råd. Vi har lagt ved ei sjekkliste som
hjelpemiddel for søknadsskriving. Denne sjekklista skildrar kva opplysningar som er vesentlege
å få med i søknaden, og som vurderinga vil byggje på. Fylkeskommunen arbeider med eit
søknadsskjema, som vil bli publisert seinare.
Ta kontakt for rådgjeving
Vi samarbeider med konsulentfirmaet aPoint, som tilbyr rettleiing finansiert av
fylkeskommunen. Alle kommunar kan få inntil 7,5 time gratis hjelp til utarbeiding av søknad i
perioden fram til søknadsfristen. Kommunane må gjere eigne avtalar med aPoint om
rådgjevingstimar utover dette.
Ta kontakt med Line Ekanger på line@apoint.no eller tlf. 996 99 632. Av omsyn til kapasiteten
hos aPoint rår vi kommunane som vil nytte hjelp derifrå til å vere tidleg ute med å gjere avtale.
Kommunar som har søkt støtte tidlegare men fått avslag, vert råda til å jobbe vidare med å
forbetre desse prosjekta. Årets søknad kan bygge vidare på arbeid gjort i tidlegare
søknadsrundar.
Ansvarlig for ordninga i Møre og Romsdal fylkeskommune er Eivind Ryste, 71 28 02 16.
eivind.ryste@mrfylke.no, og kontaktperson er Kim Tornes, 71 28 03 45,
kim.tornes@mrfylke.no.
Fristen for å sende søknad til fylkeskommunen er 01.06.2018.

-- -- -- -- -- ---VIKTIG INFO-(Ingen viktig informasjon publisert på denne støtteordningen)

-- -- -- -- -- --

Vedlegg 2 - sak 14/19

Fiberutbygging i Rauma kommune
Vågstranda
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
GassROR IKS

firmapost@rauma-energi.no / 71 22 67 00 / Rauma Energi AS, Øran Vest, 6300 Åndalsnes - 16.01.2019
Side 1/3

Sammendrag:
Rauma Energi AS søker om midler som kan bidra til å realisere full fiberutbygging i Vågstranda.
Vågstranda er ei lita bygd i utkanten av Rauma kommune og grenser i vest mot Vestnes kommune.
Bygda er langstrakt og har ca. 400 innbyggere. Vågstranda har eget oppvekstsenter og dagligvare
butikk. De har også næring knyttet til oppdrettsanlegg. Det har de siste åra dessverre vært mange
negative nyheter for bygda mht. skolenedleggelse og bompenger. Vågstranda har dårlig
bredbåndsdekning spesielt i utkantene av bygda. Dette er områder som ikke er kommersielt
lønnsomme å bygge ut, og som ikke fanger de store aktørenes interesse. Derfor søker vi om støtte
for å realisere høyhastighets bredbånd til «alle» i Vågstranda.

Søker/Bakgrunn:
Rauma Energi AS er et kommunalt eiet kraftselskap som eies 100 % av Rauma kommune. Selskapet
driver innen kraftproduksjon, kraftomsetning, distribusjon og bredbånd.
Rauma Energi eier og bygger ut infrastruktur for bredbånd i Rauma kommune. Utbyggingen startet i
1999 med tanke om å levere bredbånd til kommunens lokasjoner og sentrale bedrifter. I 2003
etablerte vi datterselskapet Rauma Energi Bredbånd AS. Infrastrukturen blir leid ut til Rauma Energi
Bredbånd som står for drift og utbygging. Bredbåndsselskapet sysselsetter for tiden 3 medarbeidere.
Satsingsområdet er fiber som gir nær ubegrenset kapasitet. Vi har bygd ut fiber til sentrale deler av
kommunen, men med spredt bebyggelse og vanskelig topografi er det utfordrende og ikke
kommersielt lønnsomt å bygge ut i utkanten av kommunen.
Rauma kommune har gjennom vedtatt digital infrastrukturplan en målsetting om at flest mulig av
innbyggere og bedrifter skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2020. For å være
et attraktivt lokalsamfunn betinger det at alle husstander og bedrifter har tilgang til rask digital
kommunikasjon.

Produkt, marked og suksessfaktorer:
Gjennom fiber tilbys høyhastighets internett og digital tv. Fiberoptiske kabler er laget av
glass og transporterer data ved hjelp av lys. De er velegnet for å transportere store mengder
data over lengre distanser uten å miste hastighet eller signaleringsstyrke.
Behovet for båndbredde øker med ca. 50% i året. Utviklingen går i retning av stadig flere
enheter som er koblet mot internett, og nettstedene krever mer hastighet. Med fiber er man
sikret tilgang til den båndbredden som man har behov for i framtida.
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Det er viktig at så mange som mulig ser nytten av høyhastighets digital kommunikasjon. For
å lykkes tilbyr vi et godt produkt til en akseptabel tilknytningspris til så mange som mulig.

Mål og gjennomføringsplan:
Vår målsetting er å kunne tilby høyhastighets bredbånd til alle innbyggere og bedrifter i Vågstranda.
Antall husstander er ca. 120, og prosjektet er planlagt med oppstart til våren og ferdigstilt i løpet av
høsten 2019. Det vil bli en kombinasjon av fiberkabler i luft og bakke. En egen fibersentral etableres i
bygda. Entreprenør leies inn for den praktiske utførelsen.

Kostnader og finansiering:
Kostnad/Finansiering

Sum

Elektronikk

kr

284 000

Materiell

kr

510 000

Entreprenør (graving)

kr

400 000

Entreprenør (fiberarbeid)

kr

640 000

Entreprenør (fiberarbeid bolig)

kr

320 000

Prosjektering

kr

100 000

Sum kostnader

kr

2 254 000

Egenfinansiering Rauma Energi

kr

1 254 000

Søknad Rauma kommune kraftfondet

kr

500 000

Søknad GassROR IKS

kr

500 000

SUM finansiering

kr

2 254 000

Vedlegg: detaljkart utbyggingsområde Vågstranda (7 stk.)
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Vedlegg 3 - sak 14/19

Arnt Sommerlund
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Post Gassror
onsdag 16. januar 2019 14.08
'Tom Erik Larsson'
SV: Søknad etableringstilskudd - Fiber Vågstranda
Formålsparagraf for GassROR IKS.pdf

Til Rauma Energi v/Tom Erik Larsson.
Vi har mottatt deres søknad om etableringstilskudd ‐ Fiber Vågstranda.
GassROR IKS har som formål å støtte regionale utviklingstiltak. Etablering av infrastruktur med bredbånd/fiber for
Vågstranda vurderes å være et nærmiljøtiltak, og kommer dermed ikke inn under selskapets formål. Se vedlagte
formålsparagraf.
GassROR IKS gir dessuten heller ikke bedriftsrettet støtte.
Søknaden avises derfor, fordi den er vurdert ikke å være innenfor GassROR IKS sitt formål.
Skulle dere ha andre opplysninger, kommentarer og/eller spørsmål, så tar gjerne kontakt.
For ordens skyld – ovenfor nevnte tilbakemelding kan i tråd med forvaltningsloven påklages.
Informasjon av klagemulighet:
Avslaget kan i tråd med forvaltningsloven påklages til styret i GassROR IKS.
Fristen for å klage er 3 uker.
Klager bør nevne de grunner klagen støtter seg til, og helst med referanse til GassROR IKS sin
formålsparagraf.
Klage sendes skriftlig til post@gassror.no.
Ta kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål og/eller kommentarer til det ovenfor nevnte.
Med hilsen
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E‐post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Tom Erik Larsson <tomerik@rauma‐energi.no>
Sendt: onsdag 16. januar 2019 13.25
Til: Post Gassror <post@gassror.no>
Emne: Søknad etableringstilskudd ‐ Fiber Vågstranda
Hei,
Vedlagt følger søknad på tilskudd til fiberutbygging i Vågstranda i Rauma kommune.
Vedlegger også 7 stk. kart som viser de aktuelle områdene i bygda.
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Tom Erik Larsson
markedskonsulent
T 71 22 67 00
M 40 41 67 19
E tomerik@rauma‐energi.no

Rauma Energi AS
Øran Vest, 6300 Åndalsnes, Norge
www.rauma‐energi.no
https://www.facebook.com/raumaenergi
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Saksframlegg
Sak 15/19 Søknad fra Romsdalen AS – støtte til utvikling av
Romsdalsgondolen
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 2,25 mill. kroner til Romsdalen AS - som støtte til utvikling
av Romsdalsgondolen– slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 4,5 mill. kroner, og at tiltaket
er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales med inntil 1,5 mill. kroner i 2019
og inntil 750.000 kroner i 2020 - mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved
gjennomføring av prosjekt.
GassROR IKS er opptatt av å styrke samarbeide innen reiselivet i vår region, vil oppfordre
Romsdalen AS og Romsdalsgondolen til å søke og forsterke regionalt samarbeid om så vel
utvikling som drift av en gondol i Åndalsnes.

Vurdering mot formålsparagraf:

Søknaden og de tilhørende utredningene har ut fra vår vurdering bare i begrenset grad tatt
utgangspunkt i at dette vil kunne være et løft – ikke bare for Rauma – men for reiselivet i hele
Moldregionen.
Tiltaket vurderes derfor å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge
innenfor formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

•

•

Regionalt: Vår vurdering er at en gondolbane i Åndalsnes i Rauma vil ventelig ha regionale
ringvirkninger i form av flere antall tilreisende og flere overnattingsdøgn til hele
Molderegionen, enten disse kommer via luft, sjø eller bane. Den regionale effekten og
samarbeidet bør derfor vektlegges mer i det videre arbeidet.
Fysisk infrastruktur: En gondolbane tilfredsstiller kravene til tiltak som vil utvikle
infrastruktur i regionen. Et slikt opplevelsesprodukt vil være bra for både tilreisende og
fastboende – i hele Molderegionen – også i fylket for øvrig (slik det eksempelvis er i Loen).
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: En gondolbane på Åndalsnes vil
kunne åpne for produktutvikling mht. til både opplevelser (mat, overnatting, guiding o.l.) og
transport – ikke bare i Rauma, men også i resten av Molderegionen. Men dette forutsetter et
tett og godt samarbeid mellom Rauma og resten av Molderegionen mht. utvikling av
reiselivstilbudet.

Administrasjonens vurderinger:

En gondolbane i Åndalsnes i Rauma vil kunne bli en såkalt «reason-to-go»-opplevelse, ikke bare for
Rauma - men for hele Molderegionen. Utfordringen i denne søknaden er å finansiere prosjektfasen.
Tidligere har styret gitt avslag på å i ansvarlig lån til Romsdalen AS for samme tiltak (se sak 62/18):
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«Sak 62/18
Søknad fra Romsdalen AS – søknad om ansvarlig lån for å prosjektere
Romsdalsgondolenn
Styret drøftet søknaden med de forutsetninger som er lagt til grunn. Styret finner ikke
grunnlag til å gi ansvarlig lån til dette tiltaket. Styret imøteser imidlertid en eventuell ny
søknad om støtte - med ordinære krav til egenandel og ev. andre bidragsytere.
Vedtak:
Avslag.»
Etter vår vurdering er den regionale betydningen underkommunisert – både i søknaden og i
utredningene som er lagt ved. Menon-rapporten (vedlagt) har eksempelvis i all hovedsak fokus på
økonomiske effekter for Rauma.
Dette er både en ros og en kritikk av prosjektet. Ros - fordi dette vurderes å være et viktig prosjekt
for hele Molderegionen. Kritikk – fordi det regionale potensialet ikke er vektlagt godt nok.
Driftsøkonomien (business caset) virker lovende. Og med økt regionale betydning vil tallene kunne
være enda mer positive – både for gondolbanen og for ringvirkningene.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Budsjett og finansiering av utviklingen er beskrevet slik i den oppdaterte søknaden:
«Budsjetterte utviklingskostnader for selve gondolen er fortsatt 4,5 mill. kroner basert på
erfaringstall fra bla. Loen. Til forskjell fra forrige søknad så vil storparten av disse kostnadene
påløpe i 2019 knyttet til teknisk prosjektering og reguleringsplanarbeidet, mens det mer
kommersielle og organisatoriske utviklingsarbeidet vil skje i 2020.
Vi søker derfor om inntil 50 % tilskudd til utviklingskostnadene for Romsdalsgondolen
avgrenset oppad til en kostnadsramme på 4,5 mill. kroner fordelt på årene 2019 og 2020
basert på følgende periodisering og finansiering:

»

Vedlegg:
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 1 – Ny søknad om delfinansiering utvikling av Romsdalsgondolen
Vedlegg 2 – Businesscase-gondol-20.09.2018
Vedlegg 3 – Gondol-kommunedelplan
Vedlegg 4 – Kostnadsstudie-pendelbane-Åndalsnes (1)
Vedlegg 5 – Menon-rapport-gondol-Åndalsnes
Vedlegg 6 – Aksjeeierbok for Romsdalen AS nov 2018
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Åndalsnes 16.01.2019
Gassror IKS v/ post@gassror.no

Ny søknad om delfinansiering utvikling av Romsdalsgondolen
Bakgrunn
Vi viser til vår tidligere søknad av 8.11.2018 som endte med avslag i styret 21.11 og følgende
tilbakemelding:
Sak 62/18
Søknad fra Romsdalen AS – søknad om ansvarlig lån for å prosjektere
Romsdalsgondolen
Styret drøftet søknaden med de forutsetninger som er lagt til grunn. Styret finner ikke
grunnlag til å gi ansvarlig lån til dette tiltaket. Styret imøteser imidlertid en eventuell ny
søknad om støtte - med ordinære krav til egenandel og ev. andre bidragsytere.
Vedtak:
Avslag.
Vi vil benytte oss av den muligheten som styret selv gir oss til å søke på nytt med litt andre
forutsetninger. Grunnen til at vi søkte om ansvarlig lån sist var at vi trolig var for knyttet til
Innovasjon Norge sitt tilbud om ansvarlig lån som vi ikke klarte å akseptere på grunn av
kausjonskravet for eierne. For som dere vet har ikke kommuner eller havnevesen (les Rauma
kommune og Molde og Romsdal Havn) anledning til å kausjonere for lån til næringsvirksomhet.
Vi søker derfor denne gangen om inntil 50 % tilskudd til utviklingskostnadene for
Romsdalsgondolen avgrenset oppad til en kostnadsramme på 4,5 mill. kroner.

Nytt i forhold til forrige søknad
Vi legger til grunn at prosjektets grunnleggende økonomi og regionale effekter for verdiskaping,
arbeidsplasser og ringvirkninger var tilstrekkelig dokumentert i forrige søknad.
Det som er nytt siden sist er:
• Romsdalen AS - som tar sikte på å eie 100 % av datterselskapet Romsdalsgondolen AS – har
inngått avtale med den nordiske investeringsbanken ABG Sundal Collier om finansiell
rådgivning og bistand til i første omgang å hente inn 100 mill. kroner i estimert behov for
egenkapital og 200 mill. i estimert behov for fremmedkapital for realisering av gondolen og
andre mindre reiselivsprosjekter i første fase av selskapets utvikling.
• Reguleringsplanarbeidet er i gang. I innkomne innspill etter oppstartsvarsel ser det ikke ut til
å være noen avgjørende hindringer for at reguleringsplanen kan bli vedtatt
• Etter dialog med grunneierne er en enig i å benytte jordskifteretten for å løse
grunnrettighetene som gondolbanen er avhengig av. Det er derfor begjært jordskifte for
traseen

•

•

Det er laget en besøksstrategi for Romsdalseggen med siktemål at Romsdalseggen skal gis
autorisasjon som Nasjonal turiststi, og dermed bli en av ca. 15 turiststier som får tilgang til
egen tilskuddsordning over statsbudsjett og felles markedsføring mot utlandet. Med sin
plassering vil gondolen bli en integrert del av denne satsingen hvor en regner med 150.000
årlig besøkende på Romsdalseggen i løpet av 4-5 år
Det er laget en ny framdriftsplan som gjør at gondolen kan ha sin oppstart forsommeren
2021 i stedet for til påske 2022 – altså nesten ett år tidligere enn opprinnelig plan. Dette er
begrunnet først og fremst av at en må kjøre en parallell framdrift av reguleringsplan, valg av
gondolleverandør og prosjektering for å finne optimale løsninger, og dermed sparer tid i
forhold til en mer sekvensiell framdrift.

Den overordna prosjektplanen for totalprosjektet ser pt. slik ut:
Romsdalsgondolen
Totalprosjekt

2018
Ansvarlig

Q3

Byggeprosjekt
- planlegging
- byggefase

Byggherre

Forretningsutvikling
- konsept
- budsjetter

Romsdalen AS

Finansiering
- emisjon

ABGSC

Marked og salg
- markedsplan
- markedsorganisasjon

Romsdalengondolen AS

Drift
- organisasjonsplan
- driftsorganisasjon
Oppstart 1.6.2021

Romsdalengondolen AS

2019
Q4

Q1

Q2

2020
Q3

Q4

Q1

Q2

2021
Q3

Q4

Q1

Q2

Finansiering/søknad
Budsjetterte utviklingskostnader for selve gondolen er fortsatt 4,5 mill. kroner basert på erfaringstall
fra bla. Loen. Til forskjell fra forrige søknad så vil storparten av disse kostnadene påløpe i 2019
knyttet til teknisk prosjektering og reguleringsplanarbeidet, mens det mer kommersielle og
organisatoriske utviklingsarbeidet vil skje i 2020.
Vi søker derfor om inntil 50 % tilskudd til utviklingskostnadene for Romsdalsgondolen avgrenset
oppad til en kostnadsramme på 4,5 mill. kroner fordelt på årene 2019 og 2020 basert på følgende
periodisering og finansiering:

Utviklingskostnader
Finansiering
- GassROR
- Egenkapital

Samlet
4.500
4.500
2.250
2.250

2019
3.000
3.000
1.500
1.500

2020
1.500
1.500
750
750

Romsdalen AS har ca. 1 mill. i urørt egenkapital ved starten av 2019 og Romsdalsgondolen AS 0,5
mill. i egenkapital. I tillegg skal det gjennomføres en lokal/regional emisjon våren 2019.

Vi kan om ønskelig bidra med ytterligere informasjon og dialog gjennom en presentasjon av
Romsdalen AS og Romsdalsgondolen for Gassrors administrasjon og styre.
Vennlig hilsen

Daglig leder

Romsdalen AS
oddbjorn@viavassli.no
Mob 901 35 833
www.romsdalen.no

Businesscase Romsdalsgondolen AS
20.09.2018

Sammendrag
Gondolen er planlagt fra jernbane- og cruisekaia i Åndalsnes sentrum til
fjellet Aksla 715 m.o.h. hvor Romsdalseggen, Romsdalstrappa og
Romsdalstigen Via Ferrata møtes
Gondolen bygges som pendelbane med 2 kabiner, og plass til 30 til 50
personer per kabin og en rundetid på 5-7 minutter.
Gondolen er utreda av Menon i et forprosjekt som viser årlig kundegrunnlag
på minimum 100.000 solgte billetter første år til en billettpris på 275 kr. t/r
Gitt forutsetninger i businesscaset viser investeringen en positiv
kontantstrøm fra og med første år økende til nærmere 10 mill. etter fire år
I tillegg kommer ringvirkninger i lokalsamfunnet på grunn av antatt økt besøk
og økt overnatting – anslått til en nåverdi fra 170-900 mill. kroner

Marked
Nesten 1 mill. gjester/turister besøker Åndalsnes årlig – besøket ventes å øke
Mange av besøkssegmentene – cruise, tog, buss, familier- søker lettere
naturopplevelser som en gondol kan gi
Antall årlige gondolkunder er anslått å ligge mellom 82.000 og 209.000
Antatt riktig pris er anslått til 275 kr pr. tur-retur
Utfordringen, og potensialet for ytterligere trafikk, ligger i vintersesongen
Toppbygg med servering antas å være viktig trekkplaster for mange kunder
Businessaset legger til grunn 100.000 solgte billetter første år a kr. 275 ( I
Loen koster t/r 485 kroner og de solgte 87.000 billetter første året, Fjellheisen
Tromsø solgte 177.000 billetter i 2017)

Investeringskostnader
Investeringskostnaden er av Menon beregnet til å ligge mellom
129 og 160 mill. kroner eks. mva inkludert et 300 m2 stort
publikumsbygg på toppen

Nordplan AS (som har hatt prosjektansvaret i Loen) har beregnet
totalkostnaden til 239 mill. kroner + en usikkerhet/ reserve på 47
mill. kroner - samla 286 mill. eks. mva.
Businesscaset er beregnet ut fra en kostnad på 240 mill. kroner
(Loen Skylift kosta 267mill. Kroner)

Finansiering og finansutgifter
Finansieringsplan
Kostnad totalprosjekt
Finansiering
Leverandør
Bank
Aksjekapital
Sum finansiering
Finansieringsutgifter
Årlige lånekostnder - 5 %-40 år
Avkastning leverandør - 5 %
Avkastning aksjekaptil - 8 %
Årlige finansieringsutgifter

Tusen kr.
240 000
80 000
80 000
80 000
240 000
Tusen kr.
4 632
4 000
6 400
15 032

Driftsutgifter
Med bakgrunn i erfaringstall har Menon anslått årlige driftskostnad til mellom
8,5 mill og 12 mill. kroner
Businesscaset legger til grunn 10 mill. kroner

Oppsummering businesscase
Forutsetninger
Solgte billetter t/r
Pris pr.billett
Inntekter
Årlige bilettinntekter
Utgifter
Årlige driftsutgifter
Årlige finanskostnader
Sum utgifter
Årlig positiv kontantstrøm

År 1

År 2

År 3

År 4

100 000
105 000
110 250
115 763
275
286
297
309
Tusen kr.
Tusen kr.
Tusen kr.
Tusen kr.
27 500
30 030
32 793
35 810
10 000
15 032
25 032

10 400
15 032
25 432

10 816
15 032
25 848

11 249
15 032
26 281

2 468

4 598

6 945

9 529

Illustrasjon businesscase
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Prosjekt: 17277 Forstudie pendelbane Åndalsnes
Oppdrag: Kostnadsestimat basert på erfaring frå Loen Skylift
Dato: 11.01.2018
Revisjon/dato:
Referanse: Loen Skylift 2015-2017
Kostnadsestimat utført av Nordplan AS v. Oddvin Myklebust
Konto Tekst

Eining

Mengde

Einingspris

1
1,1
1,22
1,23
1,59

Felleskostnadar
Rigg og drift, generelt
Drift av lokaler
Drift av transportanlegg
"Interface list"

RS
Dagar
Dagar
RS

5%
140
200
1

15 000
90 000
2 000 000

2

Bygningar
Fjordstasjon
Spesiell fundamentering
Toppstasjon
Publikumsbygg på fjellet
Vatn og avløp på fjellet
Straum

m2BTA
stk
m2BTA
m2BTA
stk
RS

800
30
800
600
2
1

30 000
100 000
33 000
50 000
500 000
3 000 000

60
1
100
20
1000

100 000
3 000 000
42 000
70 000
1 500

1

2 000 000

Huskostnad (sum 1-6)
7

8
8,2
8,3
8,31
8,35
8,5

Utandørs
Gangbru over toglinje
Lengde m
Heis og trapp til gangbru nordside togskinne
stk
Opparbeiding parkering Victoriaplassen
Stk park.
Ekstra parkering for bu-bilar
Stk.park
Uteområde ved fjordstasjon
m2
Mastefundament
Uteområde på fjellet
RS
Generelle kostnadar
Prosjektering og adm. Bygg og utomhus
Prosjektering for tilpassing pendelbaneleveranse
Administrasjon
Årsverk
Byggherren sin eigen adminstrasjon
RS
Kostnadar for kontroll
Forsikringar, gebyr m.m.

12 %
3%
3
1
0,60 %
0,30 %

1 250 000
3 500 000

Byggekostnad (sum 1-8)
9
9,11
9,13
9,21
9,31
9,42
10

Spesielle kostnadar
Møblar inventar
Pendelbane.
Tomteerverv
Finanskostnadar
Marknadsføring, prospekter

RS
stk

600
1

4 000
60 000 000

RS

4%
1

250 000

Mva. (for konto 1-9)
Basiskostnad (sum 1-10)

11

Forventa tillegg

5%

Prosjektkostnad (sum 1-11)
12

Avsetning usikkerheit

20 %

Kostnadsramme (sum 1-12)
13

Prisregulering
Kostnadsramme inkl. prisreg. (sum 1-13)

2%

Kalkulasjon
27 375 000
5 275 000
2 100 000
18 000 000
2 000 000
87 400 000
24 000 000
3 000 000
26 400 000
30 000 000
1 000 000
3 000 000
114 775 000
18 100 000
6 000 000
3 000 000
4 200 000
1 400 000
1 500 000
2 000 000
26 370 875
15 945 000
1 800 000
3 750 000
3 500 000
797 250
578 625
159 245 875
67 750 000
2 400 000
60 000 000
5 100 000
250 000
226 995 875

Merknad

Av konto 2 og 7
Byggetid 1 år på fjellet. Brakkerigg/kost i 7mnd for overnatting på fjellet
Helikoptertransp. maskiner, utstyr, tilfang, mannskap og installasjon
Byggherreytingar overfor leverandør av pendelbane

Inkl. heis og "mottak" for gangbru
Pelefundamentering fjordstasjon, basert på tidl. grunnundersøking
Er svært usikker både med omfang og kompleksitet!!
Tilrettelegging for vann og avløp via transport med gondol
"Grønn-teknologi" bør nyttast. Må på plass tidlegast råd

Gangbru over dagens skinnesystem m. eit el. fleire støttepunkt
Heis og trapp må pelefundamenterast
Erfaring tilseier at bu-bilar opptar mykje plass på ord.park.
Tilrettelagt for turbussar
Tilrettelegging for universell utforming

PGL, ARK, LARK, RIB, RIBr, RIBy, VVS, EL, Geoteknikk, Geologi
Alle fag
Prosjektleiing og byggeleiing
Styrekostnad, studiereiser, juridisk kostnad og økonomistyring
Uavhengig kontroll av prosjektering og utføring
Byggesak, tilknyting, anleggsbidrag, forsikring

Kostnadar medtatt av leverandør av pendelbane
Inkl. juridsk bistand
Byggelån 170 mill. opparbeidd over 1,5 år
Hovuddel er forutsatt finansierast ved tilskot
Fullt frådrag for mva. grunna at drifta er mva. pliktig.

11 349 794 Er så lav pga. at einingsprisar er henta frå reellt samanliknbar utbygging
238 345 669
47 669 134 Omfang/løysingar er relativt usikkert på noverande tidspunkt. (+/-post)
286 014 803
7 150 370 Dagens prisnivå lagt til grunn. Antatt prisstign. kvart år i 2,5 år framover
293 165 173

RAPPORT

GONDOL ÅNDALSNES
FORRETNINGSPLAN

PROSJEKTNR. 52/17
Endre K. Iversen, Tori H. Løge, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein og Harald Hole

Forord
På oppdrag for Rauma kommune har Menon Economics og ÅF Engineering utarbeidet en forretningsplan for
prosjektet «Gondol Åndalsnes». Forretningsplanen vil inngå som et beslutningsgrunnlag når kommunen skal ta
stilling til hvorvidt prosjektet er økonomisk realistisk og ønskelig, eller om prosjektet er urealistisk og bør
skrinlegges.
Utredningen har vært ledet av Tori H. Løge (Menon), med Harald Hole (ÅF Engineering), Aase Seeberg (Menon)
og Endre K. Iversen (Menon) som prosjektmedarbeidere. Heidi Ulstein har vært prosjekteier og kvalitetssikrer.
Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom
foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Selskapet tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til
bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker, direktorater og departementer. Hovedfokus ligger på empiriske
analyser av økonomisk politikk, og medarbeiderne har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.
ÅF Engineering har spesialisert seg på gjennomføring av store og kompliserte byggeprosjekter der en etablerer
egne prosjektorganisasjoner som tar ansvar for hele verdikjeden i prosjektgjennomføringen. ÅF har
prosjektledelsen for noen av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter. Selskapet har også rammeavtaler
om prosjekt- og byggeledelse med en rekke offentlige og private utbyggere innenfor helsebygg, undervisning,
kultur og idrett, samferdsel og næringsbygg.
Vi takker Rauma kommune for et spennende oppdrag.
Juli 2017
Menon Economics
Tori H. Løge, Prosjektleder
Heidi Ulstein, Prosjektansvarlig og kvalitetssikrer
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Sammendrag
Rauma er en viktig reiselivskommune i Møre og Romsdal, sentralt plassert mellom noen av Vestlandets mest
kjente attraksjoner. Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen og Romsdalseggen trekker rundt en million turister til
kommunen hvert år, og skaper store verdier i næringslivet og for innbyggerne i Rauma. Menon har utarbeidet
en forretningsplan som vil inngå som et beslutningsgrunnlag når kommunen skal ta stilling til hvorvidt prosjektet
«Gondol Åndalsnes» er økonomisk realistisk og ønskelig, eller om prosjektet er urealistisk og bør skrinlegges.
Utredningen viser at utbygging av gondolbane kan være både økonomisk realistisk og ønskelig fra det lokale
næringslivet, men det er avhengig av kapitalkostnaden en investor legger til grunn. Hovedårsaken til at det er et
prosjekt som kan bli lønnsomt er at det allerede er svært mange tilreisende i kommunen i dag. Med utsikter til
fortsatt økonomisk vekst og befolkningsvekst både i Norge og i utenlandsmarkedene tilsier prognosene en
fortsatt moderat vekst i antall turister. Tabellen under viser antall turister fra ulike segmenter i Rauma i 2016, og
forventet årlig vekst.

Tabell 0-1 - Turistsegmentene i Rauma i 2016. Kilde: SSB, Cruise Norway, Statens vegvesen. Prognosene fra UNWTO, TØI
og SSB (2017)

Estimert
antall i
2016

Forventet
årlig
vekst
fremover

Overnatting nordmenn

17 200

1.8 %

Overnatting utlendinger

7 900

1.8 %

Cruise

87 000

2%

Dagsturister tog

29 600

1.8 %

Dagsturister vei nordmenn (buss/bil)

505 600

1.8 %

Dagsturister vei utlendinger (buss/bil)

280 600

1.8 %

Lokalbefolkning/hytter

10 000

0.03 %

Totalt

937 900

Segment

Cruise- og bussegmentene (dagsturister vei) er store i Åndalsnes, og dette er segmenter som etterspør
tilrettelagte opplevelser. Også for de øvrige segmentene vil en gondolbane kunne være et attraktivt produkt,
ifølge våre informanter. I tillegg til å være et «soft adventure» opplevelsesprodukt i seg selv, kan en gondoltur
kombineres med «hard adventure»-opplevelser som tur over Romsdalseggen og Via Ferrata.
I dag er det også mange buss- og bilreisende som kun er innom kommunens mange naturattraksjoner på dagstur
uten å legge igjen mye penger i det lokale næringslivet i Åndalsnes. En gondolbane kan bidra til å få flere av
turistene til å tilbringe mer tid i kommunen og øker mulighetene for forbruk i det lokale næringslivet.
Tabellen under viser en oppsummering av kostnader (utarbeidet av ÅF Engineering) og inntektseffekter man vil
få av en gondolbane ved en billettpris på gjennomsnitt mellom Loen Skylift og Fjellheisen i Tromsø, på 275 kroner
tur-retur. Regnestykket presenteres her med en kapitalkostnad på 4 prosent, som er det offentlig sektor typisk
bruker i vurdering av utbygging. Her ligger også inne effekter for det lokale næringslivet for øvrig av at
dagsturistene bruker noe mer penger i kommunen i forbindelse med gondolbesøk. I tillegg legger vi til grunn at
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2 prosent av de som i dag er dagsturister og som velger å komme til Åndalsnes for å ta gondol også vil velge å
tilbringe én natt i kommunen, og slik ha et økt lokalt forbruk.

Tabell 0-2 - Oppsummering av kostnader og inntekter/øvrig nytte ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi
over gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.

Kostnader
Investeringskostnader gondol
Investeringskostnader publikumsbygg
Driftskostnader
Totale kostnader
Inntekter og øvrig nytte
Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø
Øvrig nytte for lokalt næringsliv
Øvrig nytte for lokalt næringsliv hvis flere overnatter
Totale billettinntekter og øvrig nytte

Fra
108
21
222
350
Fra
698
131
44
872

til
134
26
277
438
til
1 695
338
565
2 597

En privat investor vil ha en høyere kapitalkostnad, og vil være mest opptatt av inntekter til selve gondolen.
Dersom vi legger til grunn en høy kapitalkostnad på 10 prosent og kun ser på netto nåverdi av kostnader og
billettinntekter ser regnestykket ut som i tabellen under. Vi ser at med den høye investeringskostnaden og det
laveste besøksalternativet vil prosjektet få et nettounderskudd, på 15 millioner kroner (273 millioner kroner –
288 millioner kroner) over 50 år. Det er likevel viktig å presisere at det allerede ligger et påslag på det laveste
kostnadsestimatet for investering på 108 millioner kroner, slik at 134 millioner trolig er for høyt. I tillegg tror vi
antall gondolbesøk vil ligge et sted imellom det pessimistiske inntektsscenariet på 273 millioner kroner og det
optimistiske som gir 683 millioner kroner i inntekter i netto nåverdi. Det pessimistiske innebærer blant annet at
kun 20 prosent av cruiseturistene vil benytte seg av gondolen. I Tromsø estimeres det at rundt en tredjedel av
cruisegjestene tar Fjellheisen i dag, og den har mindre kapasitet enn Loen Skylift og det som skisseres i Åndalsnes.

Tabell 0-3 - Oppsummering av kostnader og billettinntekter ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi over
gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 10 prosent.

Kostnader
Investeringskostnader gondol
Investeringskostnader publikumsbygg
Driftskostnader
Totale kostnader
Inntekter og øvrig nytte
Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø

Fra
108
21
102
230
Fra
273

til
134
26
127
288
til
683

En utfordring med gondolbanen i Åndalsnes som noen har påpekt er at men ser begrenset potensiale for
vinterbruk i tilknytning til skiturisme, fordi det er relativt bratt terreng. Man kan likevel se på mulighetene for
tilrettelagte opplevelser om vinteren, som truge- og skiturer bortover, gjerne med guide. I tillegg er gondolturen
også om vinteren et opplevelsesprodukt i seg selv. Andre steder har man også restaurant på toppen som brukes
som selskaps- og bryllupslokale hele året.
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Vi vil presisere at det er usikkerhet i våre estimater. Det er derfor vi har laget ulike scenarier, men det er også
mulig vi ikke har spesifisert opp det riktige scenariet. Dette har vi forsøkt å bøte på ved å være tydelig på hvilke
forutsetninger vi har tatt og hvorfor. Vi har ikke innenfor prosjektets rammer kunnet lage en modell som tar
hensyn til at mange turister kommer samtidig og ikke alle kan få plass på ønsket dag. Vi har likevel tatt hensyn til
kapasitet, slik at når full kapasitetsutnyttelse potensielt er nådd for de ulike scenariene fremover i tid, øker ikke
kundegrunnlaget. I tillegg har vi lagt inn et konservativt estimat for kapasitet.
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2.

Bakgrunn – problemstilling og mål

2.1.

Bakgrunn for oppdraget

Rauma er en sentral reiselivskommune i Møre og Romsdal, plassert mellom noen av Vestlandets mest kjente
attraksjoner som blant annet Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen og Romsdalseggen. Rauma kommune har, i
forbindelse med Samfunnsplanen 2025, pekt ut reiseliv som et satsingsområde og hovedmålsetningen i
reiselivsstrategien er å utvikle Rauma som et selvstendig reisemål som byr på spennende aktivitetsbaserte
naturopplevelser. Det er utviklet en masterplan for produktutvikling, inkludert et tiltak om realisering av
Gondolbane til Aksla, hvor endestasjoner er avklart gjennom kommuneplan og reguleringsplan.
Gondolbane til Aksla er ikke en ny idé. I 1997 ble det gjennomført et forprosjekt «Romsdal Alpebane AS» hvor
en valgte trase, ga teknisk beskrivelse, vurderte inntekter, kostnader, satte opp finansieringsplan og utarbeidet
konsesjonssøknad. Prosjektet strandet, mye på grunn av mangelen på kommunal garanti og svak dokumentasjon
på økonomiske virkninger og usikker bedriftsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet.
Reiselivsnæringen nyter i dag godt av sterkt forbedret kostnadsmessig konkurranseevne. Fallet i oljeprisen i 2014
svekket norsk krone mot de store utenlandske valutaene, med rundt 40 prosents vekst i feriereisende på
Vestlandet som følge. Reiselivsnæringen på Vestlandet har også vært dyktige på å skape nye attraktive
kommersielle naturopplevelser over lengre tid. Flere av Menons analyser viser at regioner som har satset tungt
på aktivitets- og opplevelsesturisme også har hatt en sterkere verdiskapingsvekst over tid (se blant annet
«Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen» (2015). Å gjøre langsiktige investeringer i reiselivsopplevelser i år
med gode inntekter og lønnsomhet, kan synes som en strategisk god måte å forberede reiselivet i kommunen på
en mulig vanskeligere kostnadsmessig konkurranseevne i fremtiden. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvilke
effekter gondolbanen kan tenkes å ha på turistetterspørselen i Rauma, gitt utviklingen i internasjonal
turistetterspørsel, utviklingen i reiselivets tilgjengelighet, konkurranse fra lignende opplevelser i andre
nærliggende regioner og et allerede sterkt merkenavn innenfor aktivitetsbaserte naturopplevelser.

2.2.

Problemstillingene i prosjektet

Det sentrale problemstillingen er hvorvidt realiseringen av en gondolbane til Aksla er økonomisk realistisk og
realiserbart. Formålet med forretningsplanen er å framskaffe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å ta stilling
til om prosjektet er realistisk og bør jobbes videre med for realisering, eller om prosjektet er urealistisk og bør
skrinlegges.

2.3.

Metode i prosjektet

ÅF Engineering ved Harald Hole har hatt ansvar for å fremskaffe investerings- og driftskostnader. Innledningsvis
gjennomførte vi en rekke interessentintervjuer som viste at det var avgjørende med et serveringstilbud på
toppen, slik at dette er inkludert i kostnadene. For å få estimater har Hole kontaktet de to store leverandørene
Doppelmeyr v/Peter Strandberg og Leitner v/Taubane Teknikk AS, Samt hatt samtaler med Prosjektleder Oddvin
Myklebust i Nordplan AS som hadde prosjektansvaret for Loen Skylift. Erfaringsmessig er det knyttet betydelig
usikkerhet til slike investeringer og kostnadene blir ofte underestimert. Vi viser derfor også et scenario med 25
prosents kostnadsoverskridelse.
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Menon har hatt ansvar for å kartlegge markedspotensialet for en gondol og billettinntekter, i tillegg til andre
positive virkninger for lokalt næringsliv/samfunnsliv av en utbygging. Her benytter vi oss an en rekke ulike
kilder og metoder. For å si noe om antall personer som utgjør markedsgrunnlaget ser vi blant annet på statistikk
på befolkning, hytter og kommersielle gjestedøgn fra SSB, cruisestatistikk fra Cruise Norway og kjøretøypasseringer fra Statens Vegvesen. Prognoser på fremtidig trafikk hentes fra SSB, Transportøkonomisk institutt
og Statens Vegvesen.
For å vurdere attraktiviteten til en gondol har vi snakket med en rekke aktører med erfaring fra reiselivet som
cruiseagenter, lokale hotelleiere og turoperatører og tilsvarende reiselivsaktører andre steder hvor man har
gondol (Voss, Tromsø og Loen). Basert på samtaler og kvalitative vurderinger fra interessenter gjør vi kvantitative
anslag på besøkspotensiale og hvorvidt utbygging påvirker total trafikk i form av antall besøkende eller tid
personer tilbringer i regionen. Fordi det er knyttet betydelig usikkerhet til hvorvidt utbygging av gondol påvirker
total trafikk viser vi både et referansealternativ der vi antar at gondolutbygging ikke tiltrekker flere besøkende,
og et trafikkutløsende alternativ der gondoltilbudet fører til at flere kommer til regionen eller velger å tilbringe
noe ekstra tid i Rauma. I det trafikkutløsende alternativet vil man også se ringvirkninger for regionen, i det
besøkende vil ha behov for ytterligere forbruk til overnatting, servering, transport osv. når de er på reisen.

2.4.

Intervjuobjekter

Informasjon fra intervjuer har vært svært sentral og viktig for å forstå turismen i området. Tabellen nedenfor
viser hvem vi har snakket med i løpet av utredningen. Vi har også prøvd å komme i kontakt med involverte i Loen
og cruiseagenter, men har ikke lyktes med dette.

Tabell 2-1 - Oversikt over intervjuobjekter

No

Type

Selskap

Kontaktperson

1

Interessent

Romsdal reiseliv og handel

Hilde Gråberg Bakke

2

Interessent

Romsdal reiseliv og handel

Trond Jansen

3

Interessent

Restaurant/overnatting Trollstigen

Edmund Meyer

4

Interessent

Investor, reiseliv

Svein Kroken

5

Interessent

Rauma kommune

Heidi Skaug/Ole Kjell Tallberg

6

Interessent

Daglig leder Grand hotell

Ivar Åndal

7

Interessent

Norsk tindesenter

Anita Backley

8

Interessent

DNT

Arnstein Eide

9

Interessent

Visit Nordvest

Torunn Dyrkorn

10

Interessent

Molde og Romsdal havn

Jorid Søvik

11

Interessent

Investor basert i området

Lars Wenaas

12

Interessent

NSB - ansvarlig for reiseliv

Wenche Berger

13

Interessent

NSB - ansvarlig for Raumabanen

Terje Fossum

14

Interessent

Fjord Tours direktør

Steinar Aase

15

Erfaring gondol

Daglig leder i destinasjon Voss

Mona Hellesnes

16

Erfaring gondol

Daglig leder Fjellheisen i Tromsø

Maria Kristiansen
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3.

Kort beskrivelse av utbyggingen

Utbyggingen er beskrevet i gjeldende reguleringsplan og i forprosjektet «Romsdal Alpebane AS» fra 1997.
Bakkestasjonen vil være plassert like ved Åndalsnes kai, mens toppstasjonen vil være på platået på Nesaksla,
endepunktet ved Romsdalseggen som ligger 715 meter over havet.
Gondolen er tenkt bygd som en pendelbane som i Loen, med 2 kabiner, og med plass til 30 til 50 personer per
kabin og en rundetid på 5-7 minutter.
På toppstasjonen vil det være innendørs fasiliteter med oppholdsrom der gjester kan få ly fra vær og vind og
samtidig nyte utsikten. Bygget vil inkludere toalettfasiliteter og det vil være tilrettelagt for et enkelt
serveringstilbud der man for eksempel kan få kjøpt kaffe, påsmurt og kioskartikler. Drift av serveringstilbudet er
ikke tatt med i budsjettet i denne utredningen, da tanken er at dette kan løses i samarbeid med serveringsaktører
i området eller DNT. Størrelsen og konsept på innendørsfasilitetene kan eventuelt endres.
Anleggets levetid er 50 år.

3.1.

Betraktninger rundt kapasitet

Beregnet kapasitet er basert på erfaringer fra Loen. Gondolbanen i Loen er åpen 9-22 (13 timer daglig) i
høysesong juli og august, og 9-18 (9 timer daglig) i mai, juni og september. I Loen er det lagt opp til maks 30
minutters ventetid, men dette kortes ned når gondolen fylles opp. Det vil være mulig å få 3 avganger i timen
dersom man har store grupper som skal loses opp på kort tid, som cruiseturister. Gitt åpningstider som i Loen,
blir maksimal kapasitet på en dag i høysesong 13 timer x 3 avganger/time x 50 passasjerer/avgang = 1 950
passasjerer. På 8-timersdager blir kapasiteten tilsvarende 1200 passasjerer, og vanlig kapasitet med 2 avganger
i timen 800 passasjerer. Dersom man regner med 30 dagers vedlikeholdsarbeid på vinteren, og 2 avganger i timen
utenom høysesong og skuldersesong blir maksimal årlig kapasitet med de skisserte åpningstidene:
Høysesong juli og august: 1950 passasjerer/dag x 62 dager = 120 900
Skuldersesong mai, juni, september: 1200 passasjerer/dag x 91 dager = 109 200
Resten av året: 800 passasjerer/dag x 182 dager = 145 600
Totalt: 375 700
Det er viktig å understreke at dette er et konservativt estimat, for eksempel kan det være mulig å få til enda
flere avganger i høysesong når passasjerene står klare til avgang. Det er også mulig at en ikke får 50 passasjerer
inn i hver avgang, og det er mulig med andre åpningstider. Vi foreslår å gjøre et forsøk på å hente inn erfaringer
fra Loen etter sommersesongen.
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4.

Situasjonsbeskrivelse og overordnet behovsanalyse

I dette kapitlet gir vi en kort situasjonsbeskrivelse av reiselivet i Rauma i dag, både fra markedets og den lokale
reiselivsnæringens perspektiver. Basert på interessentintervjuer har vi også kartlagt behov og suksesskriterier.

4.1.

Kort om Rauma og Åndalsnes

Rauma er en stor kommune i utstrekning som ligger sentralt til i Møre og Romsdal, med halvannen times kjøretur
til Molde og én time og 40 minutter sørover til Ålesund. Åndalsnes har også togforbindelse, med drøye 5 timer
til både Oslo og Trondheim. Videre ligger det kun to og en halv time fra turistmagneten Geiranger.
Rauma har mange kjente reiselivsattraksjoner som Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen, Kirketaket og
Romsdalseggen. Kommunen er hyppig besøkt, men de fleste er kun innom kommunen på dagstur for å oppleve
Trollstigen, før de drar videre til andre deler av fylket for å overnatte.
Rauma kommune har totalt rundt 7500 innbyggere, og Åndalsnes som er kommunens administrasjonssenter er
en liten by med 2300 innbyggere. Byen er omkranset av høye fjell på opptil 1800 meter på flere kanter. Åndalsnes
er en populær cruisedestinasjon og har rundt 50 anløp fra oversjøiske cruise årlig.

4.1.1. Næringsstruktur og reiselivsnæringens betydning
De viktigste næringene i Rauma er handel, støttenæringen lager og logistikk; samt bygg og anlegg.
Reiselivsnæringen (definert som alle bedrifter innen overnatting, transport, servering, opplevelser og formidling)
står for 4 prosent av verdiskapingen i lokalt næringsliv. Figuren under viser verdiskaping i regnskapspliktige
foretak i kommunen fordelt på næring.
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Millioner kroner

Figur 4-1 - Verdiskaping i privat næringsliv i Rauma i 2015. Kilde: Menon (2017)
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Ser man på antall arbeidsplasser er reiselivsnæringen langt viktigere. Figuren under viser antall ansatte i
regnskapspliktige foretak i Rauma etter samme næringsinndeling. Reiselivsnæringen er fjerde største
arbeidsgiver med i overkant av 100 arbeidsplasser i regnskapspliktige foretak i kommunen, som er omtrent 6
prosent av arbeidsplassene.

Figur 4-2 - Antall ansatte i privat næringsliv i Rauma i 2015. Kilde: Menon (2017)
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Reiselivsnæringen består av alle bedrifter innen overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling.
Dette er ulike næringer som til sammen utgjør varene og tjenestene man behøver i forbindelse med en reise.
Tilreisende skaper også betydelig etterspørsel i handelsnæringen.
Den lokale reiselivsnæringen har rundt 35 aktive foretak i 2015, med flest aktører inn opplevelser og overnatting.
Figurene nedenfor viser fordeling av verdiskaping og antall ansatte på de ulike delene av reiselivsnæringen.
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Figur 4-3 - Verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen i 2015. Kilde: Menon (2017)
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Transport og overnatting er de største næringene målt i både verdiskaping og sysselsetting. I praksis foregår ofte
mye servering og opplevelsesaktiviteter i overnattingsbedriftene.
Reiselivsnæringen har også en relativt stor andel mindre, ikke-regnskapspliktige foretak i regionen, slik at
næringens betydning for total sysselsetting og verdiskaping i kommunen vil være større enn det som
framkommer her.

4.1.2. Behov fra den lokale reiselivsnæringens side
Reiselivsbedriftene betjener både overnattingsgjester og personer som er på dagstur i Rauma som er innom og
spiser lunsj eller kjøper en opplevelse. Det er de gjestene som overnatter i regionen man tjener mest penger på
lokalt.
Reiselivet har behov for å øke helårsaktivitet for å få mer bærekraftige arbeidsplasser og produkter. Rauma
har mest aktivitet om sommeren, når Trollstigen og cruisehavna er åpen. Om sommeren er
overnattingskapasiteten sprengt, mens det resten av året er mange ledige hotellrom og hytter. Om sommeren
er det også et svært stort volum av dagsturister innom kommunen som man per i dag ikke har kapasitet til å
betjene, dette er typisk de store bussgruppene fra utlandet. Selv om det ikke er overnattingskapasitet ligger det
et potensiale i å få flere av disse til å tilbringe mer tid i kommunen og Åndalsnes der mesteparten av næringslivet
er, per i dag er det svært mange som kun er innom Trollstigen for så å dra videre. Det er ifølge det lokale reiselivet
derfor også behov for flere produkter som er «reason to go» i Åndalsnes sentrum i sommerhalvåret.
Næringen observerer at bussturister etterspør natur og soft adventure og det er derfor behov for tilbud som
tilgjengeliggjør naturen uten store krav til fysisk form. I tillegg ser man tilsvarende behov for barnefamilier på
bilferie. Det mer aktive segmentet har allerede et godt utbygd tilbud med nylige tilskudd som Via Ferrata og
daglige rutebusser til Vengedalen hvor turen over Romsdalseggen starter. Aktørene er derfor positive til
utbygging av et produkt som gondol.
Også de som betjener cruise etterspør utvidet aktivitetstilbud om sommeren. Åndalsnes er en etablert og
populær cruisedestinasjon, men det er likevel begrenset med aktiviteter som kan betjene store volum.
Raumabanen er svært populær men det er ikke kapasitet til å betjene all etterspørsel fra cruiseskip.
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Fotturister som går Romsdalseggen er en økende gruppe, og her kan en gondolbane bidra til å tilgjengeliggjøre
turen for flere. Lokale aktører mener den svært bratte nedfarten ved Nesaksla kan være et hinder for mange,
slik at en gondolbane kan bidra til å øke trafikk fra fotturister over Romsdalseggen noe. Dette vil være positivt
for lokalt næringsliv, siden turen har Åndalsnes som endepunkt. Et viktig spørsmål er hvorvidt et slikt inngrep i
naturen kan ødelegge fjellets besøksverdi/turopplevelsen for det mer aktive segmentet. Hverken Romsdal
Reiseliv og Handel eller den lokale DNT-foreningen er redde for at dette er tilfelle ved oppføring av gondolstasjon
ved Nesaksla. Turen er omtrent over ved Nesaksla slik at det ikke påvirker turopplevelsen nevneverdig, og siden
nedturen her er såpass bratt kan den kanskje være et aktuelt tilbud til enkelte også i dette segmentet.
Nesaksla og utsiktspunktet Rampestreken som ble oppført i 2014 er også et populært turmål i seg selv, fra
Åndalsnes. Også denne turen blir enklere tilgjengelig for både ferie- og forretnignsreisende som er innom,
dersom man kan ta gondol den ene veien eller begge.
I tillegg har man en nypånet Via Ferrata opp til Nesaksla, som også blir lettere tilgjengelig for flere segmenter
ved mulighet for gondol den ene veien.

4.1.3. Innspill til suksessfaktorer for gondol fra lokale reiselivsaktører (interessenter)
Samtlige interessenter er opptatt av at det må være et form for serveringstilbud og innendørsfasiliteter på
toppen av gondolbanen, for at det skal være interessant for turister å dra dit. Dette både fordi området er
værutsatt, man er opptatt av at gondolen skal være et helårsprodukt og serveringstilbud i stor grad er noe turister
forventer.
Den lokale DNT-foreningen er positive til utbyggingen, men de er opptatt av at utformingen blir riktig. De
mener steinhytta på toppen av platået må få bestå, og at man gjerne kan bygge toppstasjonen rett nedenfor
denne, på en måte som gjør den skjult fra toppen. Slik kan man fortsatt nyte utsikt av uberørt natur. DNT peker
også på viktigheten av tilrettelegging av stiene mellom toppstasjon, Nesaksla og utsiktspunktet Rampestreken,
da det trolig vil være betydelig økt trafikk mellom disse punktene.
Lokale næringsaktører er samlet positive til en gondolutbygging, men mange er svært usikre på om det er et
godt nok business case. Sammenliknet med for eksempel Voss og Loen mener man at gondolen i Åndalsnes har
lite potensiale for å kombineres med skiturisme. Terrenget rundt er svært bratt og topptur-turistene foretrekker
fjellene på andre siden av fjorden, som Kirketaket. For at investorer skal ta på seg en utbygging er det viktig at
man tenker på hvordan man skal få tilstrekkelig aktivitet i vinterhalvåret. Hvis mulig er det en fordel å
tilrettelegge for ski-aktivitet eller finne andre konsepter som kan passe om vinteren.

4.1.4. Innspill til suksessfaktorer fra andre gondoloperatører
Det er generelt avgjørende med gode produkter som kan bookes og betales for på nett.
Man bør tilrettelegge for en fast-track kø for dem som har forhåndsbestilt og en vanlig kø for andre. Dette
forsøker Fjellheisen i Tromsø å få til ved neste oppgradering. Dette gjør det også mer attraktivt for cruise-båtene
å selge, fremfor at cruisegjestene tar gondolen på egenhånd.
Fjellheisen i Tromsø organiserer en del selskaper og bryllup, som er med på å generere aktivitet hele året. De
har både restaurant til høyt betalende kunder og selskaper, og et enkelt serveringstilbud som også selger
suvenirer. Cruise- og bussegmentene kjøper lite av servering men er ofte interessert i små suvenirer som det er
enkelt å bære med seg.
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Vinteraktiviteter som ski og truger er populære i Tromsø. Truger leies ofte av turister i sentrum. Viktig å tenke
på slike muligheter.
Fjellheisen i Tromsø tilpasser åpningstider etter cruise – hadde nylig åpent fra 09.00 til 01.00. Mange cruisebåter
kommer på kvelden for å se midnattsol. Også i Møre og Romsdal er det lyst lenge, slik at man potensielt kan ha
turer til senere på kvelden.
Tromsø anslår at 1/3 av gjestene på et cruiseskip typisk vil ta Fjellheisen. Kapasitetsbegrensninger gjør at de ikke
får tatt så mange som de gjerne skulle i høysesong. Kabinen her tar cirka 25 passasjerer per avgang.

4.2.

Hvem er de tilreisende?

Vi går her igjennom de ulike reisesegmentene. Noen av dem har kjente størrelser fra tilgjengelig statistikk, mens
andre må vi beregne. For detaljer rundt hvordan vi anslår størrelsen på hvert segment, se vedlegg i delkapittel
8.1.
Norske overnattingsgjester
Vi beregner at Rauma hadde rundt 17 200 norske gjester1 med minimum én overnatting i 2016, basert på SSBs
overnattingsstatistikk for hele Molderegionen, der vi antar at Rauma har 10 prosent av overnattingene. De
tilreisende er typisk på rundreise om sommeren (80 prosent av regionens norske gjestedøgn er i
sommerhalvåret) og benytter seg av kommersiell overnatting i regionen 1-2 dager. De norske turistene kommer
fra hele landet, men det er en overvekt av østlendinger. Trollstigen er største attraksjon i kommunen, i tillegg til
at Romsdalseggen blir stadig mer populær. Sommermånedene juli-august er høysesong, med sprengt kapasitet
ved overnattingsstedene, men også vandreturisme om høsten og skiturisme med toppturer vinter/vår blir stadig
mer populært. Utenom sommersesongen er det flere som kommer som baseturister i tilknytning til helger. Det
lokale reiselivet jobber aktivt med å øke turisme utenom sommeren for å få mer helårsaktivitet.
Utenlandske overnattingsgjester
Vi beregner at Rauma hadde rundt 39 100 utenlandske gjester med minimum én overnatting i 2016, basert på
SSBs statistikk for hele Molderegionen og antakelse om at Rauma har 10 prosent av overnattingene. Statistikk
fra hele Molde-regionen viser at det klart største utenlandske markedet er Tyskland, fulgt av våre skandinaviske
naboland, samt Nederland, Sveits og Frankrike. De utenlandske tilreisende er typisk på rundreise langs
Vestlandet, og over 95 prosent kommer om sommeren2. Trollstigen og Raumabanen er de største attraksjonene.
Det er tendens til at utenlandske turister tilbringer kortere og kortere tid i regionen, noe som trolig har
sammenheng med at det er flere langtreisende fra Asia og Amerika enn tidligere, som vil få mye gjort i Norge på
kort tid. Utenlandske gjestedøgn har vært i sterk vekst i hele landet siden 2014, der mye trolig skyldes
valutakursnedgang.
Cruisegjester
I følge Rauma Reiseliv og Handel var det 45 cruiseanløp i løpet av 2016 med 87 000 passasjerer til sammen. Det
har vært en sterk vekst i cruisetrafikk de siste ti årene, mens nivået har stabilisert seg noe de siste årene.
Cruisegjestene kommer fra hele verden, men de største markedene er Tyskland, UK og USA. Ellers er det flere
store europeiske markeder, og Asia er i vekst. Største attraksjon for cruisegjestene i Rauma i dag er Raumabanen,
som formidles i pakker via cruisene og nesten alltid er utsolgt på forhånd. Også Trollstigen er populær, og

1
2

Vi skiller her ikke mellom ferie og forretningsreise. Forretningsreisende er uansett en liten andel av de besøkende.
Dette er basert på tall fra hele Molderegionen i 2016, da Rauma ikke har egen overnattingsstatistikk.
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reiselivsaktører ved Trollstigen estimerer at rundt 1/3 av cruisegjester i området er innom Trollstigen. Som
cruisehavn konkurrerer Åndalsnes i prinsippet med en rekke havnesamfunn i fjordene langs hele Vestlandet.
Sprengt kapasitet ved en del andre fjordsamfunn som Geiranger gjør at destinasjoner som Åndalsnes, som er
noe mindre, fortsatt har en del vekstpotensial. For cruisegjester vil et opplevelsesprodukt som gondol være svært
attraktivt, ifølge agentene vi har snakket med.
Cruisebåtene som har vært i Åndalsnes de siste tre årene har i gjennomsnitt hatt 1900 passasjerer per anløp. I
følge Cruise Norway er gjennomsnittlig liggetid for skip langs norskekysten 8 timer per havn. Liggetid tilpasses
typisk tilbudet ved havnedestinasjonene.
Dagsbesøk tog
En del turister kommer med tog fra Oslo eller Dombås på dagsbesøk, og drar videre nordover eller sørover for å
overnatte. Operatører som Great Rail Journeys (UK) og Fjord Tours (Norge) formidler slike turer, både for
individuelt reisende og gruppeturer, og vi beregner at det kom rundt 30 000 slike togturister i 2016. En del av
disse går videre på en busstur, men vi skiller dem ut som et eget segment fordi de ankommer kommunen med
tog. Ankomst med tog innebærer at de er nærmere Åndalsnes og en eventuell gondoltrasé, enn de turistene som
kommer med bil/buss og i utgangspunktet bare er innom Trollstigen. Vi skiller ikke mellom nordmenn og
utlendinger da vi ikke har tilgjengelig statistikk og det uansett er en liten gruppe totalt sett som kommer på
dagstur til Rauma med tog.
Norske dagsbesøk vei
Vi beregner rundt 450 000 norske dagsturister på vei, og de utgjør med dette den største besøksgruppen i Rauma.
De norske turistene som bare er dagsturister i Rauma har mange fellestrekk med de som også er
overnattingsgjester. Det største volumet er rundreise-turister om sommeren og de kommer fra hele landet, men
en overvekt er fra Østlandet. Mange kjører private personbiler og bobiler, men det er likevel en overvekt av
bussgjester. Operatører som Finn Carlsen turistbusser, Authentic Scandinavia med flere har bussturer som er
innom Trollstigen og/eller Åndalsnes, uten å overnatte. Buss representerer et typisk volumsegment som
konkurrerer på pris, slik at mange vil bo på rimeligere hoteller på vei til Rauma, eller på hotell andre områder
langs kysten med større tilbud enn i Åndalsnes. Kartet under viser hvilke veier turistene kommer inn i kommunen
med buss/bil.
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Figur 4-4 - Oversikt over ferdselsårene inn til Rauma

Utenlandske dagsbesøk vei
VI beregner at det var rundt 250 000 utenlandske dagsturister innom Rauma i 2016. De utenlandske turistene
som bare er på dagstur i Rauma har mange fellestrekk med de som er overnattingsgjester. Flere av turistene er
del av organiserte bussturer eller kjører i bobil. Turistene kommer fra hele Europa, men de største
nasjonalitetene synes å være Tyskland, Nederland og Franskmenn, ifølge de som arbeider langs Trollstigen. I
tillegg er den en del amerikanske og asiatiske turister. Asiatiske turister er i sterkest vekst, spesielt på
bussmarkedet. Operatører som 5 stars of Scandinavia (USA) og Explore Worldwide (UK) har ruter som kommer
fra Gudbrandsdalen og er innom Rauma, men drar videre til Geiranger for overnatting.
Lokalbefolkningen
Rauma kommune har 7473 innbyggere ved inngangen av 2017, med en svak årlig vekst forventet fremover. For
lokalbefolkningen vil gondolen være et attraktivt rekreasjonstilbud, men det vil sannsynligvis ha begrenset
gjenkjøpsverdi.
Private fritidsboliger
I følge SSB er det 1235 fritidsbygninger i Rauma kommune per januar 2017, som gjør Rauma til en relativt stor
hyttekommune. SSBs hytteeierstatistikk fra 2014 viste at cirka 55 prosent av fritidsboligene har eiere som også
er bosatt i Rauma, slik at det i realiteten er snakk om 680 fritidsenheter som får tilreisende utenfra. Forskning.no
viser at det i snitt er cirka 2 personer per husholdning. Antall besøkende til egen fritidsbolig på 1360 personer
utgjør i likhet med lokalbefolkning en del av besøksgrunnlaget, men det er begrenset gjenkjøpsverdi, slik at disse
er en liten besøksgruppe over tid. Massen av fritidsboliger er heller ikke i vekst, da det er begrenset avsatt areal
i kommunen.
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4.2.1. Behov fra turistene/operatørenes side
Vi har ikke snakket med besøkende direkte men med landbaserte operatører (buss/tog) og cruiseoperatører som
betjener tilreisende og sørger for å få dem til regionen. På tvers av de ulike segmentene er det behov for innhold
ved destinasjon som er «reason to go». Siden de store volumene i Rauma er gjennomfartsturister med buss/bil
og cruise om sommeren, er det vel så naturlig å tilrettelegge for produkter som er «reason to stop». Trollstigen
er desidert største attraksjonen i kommunen, med nær 800 000 personer innom i løpet av de deler av året den
er åpen (5-6 måneder). Svært mange er dog bare innom Rauma på dagsvisitt. Ser man for eksempel på
reiseplanen til de store busselskapene er mange innom Trollstigen på vei til destinasjoner som Geiranger eller
Ålesund hvor de gjerne har både én og to overnattinger.
Landbaserte operatører mener det er et stort potensiale i å få flere til å bli lengre i kommunen ved å tilby flere
produkter. I tillegg til å ha en av Norges best besøkte turistattraksjoner i Trollstigen har Åndalsnes et stort fortrinn
ved at det er såpass tilgjengelig både med jernbane, fly og bil. Det nevnes også at Åndalsnes har attraktive
sentrumsfunksjoner, men at det ikke er nok som skjer per i dag. Tindesenteret representerer en positiv utvikling,
og en gondol ville fungere som et enda større trekkplaster, ifølge operatørene.
Cruiseoperatørene er også på jakt etter gode tilbud å selge gjestene sine, og den populære Raumabanen har
ikke tilstrekkelig kapasitet. Et annet poeng er at mange cruiseturister i Norge ikke nødvendigvis er
førstegangsreisende. Cruiseturister er lojale mot sin reiseform og kommer gjerne igjen. Selv om mange kanskje
ikke velger akkurat samme rute hvis man drar på Norgescruise for andre eller tredje gang sier operatørene at det
ikke er uvanlig å treffe på cruisegjester som har vært innom samme destinasjon før. Det er derfor viktig med et
utvalg av tilbud, slik at de reisende har mulighet til å oppleve noe nytt.
Generelt opplever reiseoperatørene i Møre og Romsdal i tråd med trenden i resten av landet en sterk vekst
fra nye markeder som Kina og andre land i Asia. De reisende er yngre enn de tradisjonelle Norgesturistene fra
Europa, men etterspør «soft adventure» produkter og har ikke tradisjoner rundt naturbasert friluftsliv som
krever god fysisk form. Mange er derfor svært positive til et produkt som gondol.
Den sprengte overnattingskapasiteten om sommeren er en potensielt stor flaskehals. Selv om man kan rekke
både Trollstigen og gondoltur på én dag er det mange som har lange reiseruter, og ikke vil ta omveien om
Åndalsnes uten å ha mulighet for en overnatting. Økt overnattingskapasitet i regionen om sommeren er derfor
et ønske fra operatørenes/turistenes side.

4.2.2. Innspill til suksessfaktorer fra turistenes/operatørenes side
Samtlige Menon har snakket med mener turister forventer at en gondolbane haren form for serveringstilbud
på toppen og muligheter for å sitte innendørs. Turister etterspør komfort og er vant med å ha fasiliteter i
tilknytning til attraksjoner. Mange er også på gjennomreise med mye på agendaen ila en dag, og da er det praktisk
å kunne ta seg en lett matbit mens man er i aktivitet. Like viktig er fasilitetene for at det skal være attraktivt i alle
typer vær, i det svært værutsatte området. Både vintersesong og ved regnværsdager i sommerhalvåret vil flere
ønske å sitte inne og ta en kaffe mens de er på fjellet, heller enn å utforske platået.
For at cruiseoperatørene skal fortsette å velge Åndalsnes eller øke aktivitet til Åndalsnes er det svært viktig at
gondolen kan selges som en del av en pakketur via cruiset. For operatørene er det en ulempe at den er så lett
tilgjengelig fra cruise-kaien, da det i prinsippet gir gjestene større mulighet til å organisere seg på egenhånd uten
å måtte betale cruiseselskapet som tar en viss markup på aktivitetene de formidler. De som arbeider med reiseliv
lokalt er svært klar over denne problematikken, og vedkjenner at det er avgjørende å kunne tilpasse et opplegg
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for cruise. Områdets mest populære kommersielle aktivitet Raumabanen har samme problem, men her gjør
knapphet på plasser og gunstige priser at cruiseselskapene selger ut aktiviteten på forhånd slik at det i realiteten
ikke er mulig å ordne seg selv ved ankomst.
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5.

Kostnader knyttet til utbygging og drift

5.1.

Forundersøkelser

Kostnadene for gondolbane er utarbeidet etter samtaler med to aktuelle leverandører av slike baner,
Doppelmayr og Taubane Teknikk AS. I tillegg har ÅF Engineering hatt samtaler med Nordplan som ledet
byggingen av anlegget i Loen, og personale ved Fjellheisen i Tromsø.
Doppelmayr har for et år siden grovt estimert kostnaden med å bygge en gondolbane fra sentrum av Åndalsnes
og til toppen av Nesaksla til 60-70 millioner kroner. Dette omfatter elektromekanisk leveranse og montasje av
en pendelbane med 2 kabiner, og med plass til 30 til 50 personer pr. kabin og en rundetid på 5-7 minutter.
I tillegg vil det tilkomme kostnader med følgende:
1.

En eventuell midtmast (Detaljprosjektering må utføres først.)

2.

Kostnader til bruk av helikopter (Veibygging er ikke aktuelt)

3.

Personalrom og toaletter på toppstasjonen.

4.

Strømforsyning til toppstasjonen.

5.

Eventuelle utsiktsplattformer og venterom med toaletter for passasjerer.

6.

Byggherrekostnader til arkitekt/konstruksjonsdesign og prosjekt/byggeledelse.

Fjellheisen i Tromsø ble totalrenovert i 2016 til en totalkostnad av 65 millioner kroner. Dette omfattet
demontering av den gamle banen, og leveranse og montasje av alt elektromekanisk utstyr til en helt ny
pendelbane med 2 kabiner og plass til 28 personer pr. kabin levert og montert av Doppelmayr. I tillegg så ble
toppstasjonen utvidet og bygget helt om, og det ble foretatt en del tilpasnings og oppussingsarbeider forøvrig.
Loen Skylift ble ferdig i år, og total byggekostnad for hele anlegget er ca 267 millioner kroner. Lokale bedrifter
utførte alt av vei, grunn, betong og byggearbeider med stasjoner og en ny stor restaurant på fjellet. Strømkabel
ble lagt i vei, og det ble boret etter vatn på fjellet, og bygget renseanlegg på fjellet. Selve gondolbanen ble levert
og montert av Doppelmayr for om lag 60 millioner kroner på ferdige fundamenter utført av lokale entreprenører.
Nordplan AS hadde ansvar for konstruksjonsdesign og RIB.

5.2.

Byggekostnader

Endelig kostnader med bygging av en gondolbane til Nesaksla på Åndalsnes kan først beregnes når den er
prosjektert, og når tilhørende nødvendig fasiliteter er besluttet og skissert. Leverandørene kan ikke oppgi
nærmere eksakt pris i dag, men vi har kommet frem til foreløpige kostnader på en driftsklar gondolbane med
nødvendige fasiliteter. Vi legger til grunn gjennomsnittet av de de to i analysen.
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Tabell 5-1 – Beregnede byggekostnader til gondolbane i 2017-kroner.

Gondolbane

Fra

Til

Levering/montering av gondolbane

60 000 000

70 000 000

Grunn, betong og byggearbeider

15 000 000

25 000 000

Kostnader med bruk av helikopter

7 500 000

10 000 000

Strømforsyning

2 500 000

2 500 000

Byggherre, design byggeledelse etc.

5 000 000

7 500 000

Uforutsette kostnader

5 000 000

5 000 000

Sum byggekostnad

95 000 000

120 000 000

5.3.

Driftskostnader

Til driften trenges det driftsleder, kjørere og vakter, og vi må regne med at 3 personer må være tilstede til hver
tid heisen er i drift. Behovet for vakter vil variere mye fra hverdager med skodde og regn til helgedager med sol,
og festivaler eller kanskje cruisebåter på besøk.
Åpningstidene vil bestemme hvor mange skift det vil være behov for, men med det som er skissert må det regnes
med minst 7 - 8 årsverk.
Driftskostnader vil være strømforbruk, og kostnader med vedlikehold og bytte av deler etter slitasje, og etter
krav på grunn av tidsintervall. Finanskostnader er ikke tatt med i dette regnestykket. Vi legger til grunn
gjennomsnittet av de to tallene i analysen.

Tabell 5-2 – Beregnede årlige driftskostnader til gondolbane (eks. kapitalkostnader) i 2017-kroner

Fra

Til

Lønnskostnader

3 500 000

4 500 000

Driftskostnader og øvrige kostnader

5 000 000

7 500 000

Sum driftskostnader

8 500 000

12 000 000

5.4.

Kostnader til publikumsbygg

Med tanke på komfort og sikkerhet for publikum oppe på fjellet, skisserer vi et minimum av innendørsfasiliteter.
Kostnadene ved bygging av dette er vanskelig å vurdere, da det er avhengig av arkitektløsning og størrelse. Som
en grov pekepinn regner ÅF Engineering omlag 35 000 kroner per m2 BTA ved bygging i urbane områder. Oppe
på et fjell hvor man er avhengig av helikoptertransport av alt, og med værforhold som kan oppstå vil fort denne
prisen måtte dobles. Vi anslår rundt 70 000 kroner per m2 BTA.
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I følge ÅF Engineering bør man gå ut i fra et bygg på mellom 300 og 500 m2 3 BTA. Siden vi skisserer en
minimumsløsning legger vi til grunn et bygg på 300 m2 BTA i analysen. Kostnadene til bygg blir da 21 millioner
kroner, som illustrert i tabellen under.

Tabell 5-3 - Beregnet byggepris for publikumsbygg i 2017-kroner

Størrelse i m2
BTA

Pris per m2, BTA

Beregnet totalpris

300

70 000

21 000 000

Publikumsbygg

Publikumsbygget vil ha oppholdsrom der gjester kan få ly fra vær og vind og samtidig nyte utsikten. Det vil være
toalettfasiliteter og det vil være tilrettelagt for et enkelt serveringstilbud der man for eksempel kan få kjøpt kaffe,
påsmurt og kioskartikler. Drift av serveringstilbudet er ikke tatt med i budsjettet i denne utredningen, da tanken
er at dette kan løses i samarbeid med serveringsaktører i området eller DNT. Størrelsen og konsept på
innendørsfasilitetene kan eventuelt endres.

5.5.

Miljøkostnader

Innenfor miljøkostnader regner vi vanligvis to komponenter. Den ene er hva det fysiske inngrepet påfører
naturen av skade. Dersom utbyggingen påvirker lokalt plante- og dyreliv representerer dette en kostnad fordi alt
liv har en verdi i seg selv. Både skadeomfang og verdsetting er imidlertid utfordrende. Dersom plante- og dyreliv
i tillegg har en kommersiell verdi brukes ofte markedspriser til å verdsette kostnaden. Etter hva vi forstår vil ikke
plante- og dyreliv påvirkes av utbyggingen i nevneverdig grad.
Den andre komponenten er miljøets rekreasjonsverdi for mennesker. Dersom mennesker oppfatter utbyggingen
som et inngrep som påvirker utsikten og Åndalsnes visuelle attraksjon negativt, er dette en miljøkostnad i form
av redusert opplevd verdi av naturen. Det oppfattes ikke til å være noen lokale motsigelser mot naturinngrepet
byggingen medfører, selv ikke fra naturvern-orienterte aktører som den lokale turistforeningen. Rauma reiseliv
og handel oppgir også at det har vært en bred tilslutning fra det lokale næringslivet om å utvikle Romsdalseggen
som en fyrtårnsattraksjon i regionen, men at man ikke gjør tilsvarende inngrep på andre kjente fjellformasjoner
rundt som Kirketaket. Vi oppfatter derfor denne kostnadskomponenten som svært liten.

5.6.

Kostnader i netto nåverdi oppsummert

For å kunne vurdere total kostnad må vi beregne nåverdi av alle kostnadene som påløper i løpet av anleggets 50
år lange levetid. Netto nåverdi reflekterer også kapitalkostnad. I tabellen under legger vi til grunn en kapitalrente
på 4 prosent, som typisk reflekterer det offentliges avkastningskrav.

3

Som referanse: Besøkssenteret ved Trollveggen er på nesten 700 m2 BTA og på Trollstigen er bygget over 1000

m2 BTA. Begge har restaurant med kjøkken.
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Tabell 5-4 - Beregnede investerings- og driftskostnader i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner.
Kapitalkostnad 4 prosent.

Hovedscenario,
netto nåverdi

25 prosent
høyere
kostnader, netto
nåverdi

Investeringskostnader gondolbane

108

134

Investeringskostnader publikumsbygg 300m2 BTA

21

26

Driftskostnader (eks. Drift av serveringssted på toppen)

222

277

Totalt

350

438

Kostnadstype

Private investorer har typisk høyere avkastningskrav, men størrelsen på denne varierer betydelig. Menon har
tidligere forsøkt å utarbeide normtall på næringsnivå, men man ser i praksis at det er store forskjeller fra bedrift
til bedrift. Hvis vi legger på en kapitalkostnad på 10 prosent, som er nærmere det en investor vil bruke, får vi
følgende kostnader i netto nåverdi:

Tabell 5-5 - Beregnede investerings- og driftskostnader i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner.
Kapitalkostnad 10 prosent.

Hovedscenario,
netto nåverdi

25 prosent
høyere
kostnader,
netto nåverdi

Investeringskostnader gondolbane

108

134

Investeringskostnader publikumsbygg 300m2

21

26

Driftskostnader

102

127

Totalt

230

288

Kostnadstype
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6.

Inntekter og øvrige lokale nyttevirkninger

I dette kapittelet starter vi med å beskrive faktorer som påvirker inntekter og andre lokale nyttevirkninger.
Deretter beskriver vi virkningene og beregner billettinntektene og øvrige kvantifiserbare virkninger.
Det er viktig å presisere at nytte-regnskapet er en partiell analyse for Rauma kommune. Når Rauma får økte
inntekter fra turister kan dette gå på bekostning av inntekter til andre nabokommuner, men det tar vi ikke hensyn
til i regnestykket.

6.1.

Faktorer som påvirker billettinntekter og øvrige nyttevirkninger

For å vurdere størrelsen på billettinntektene til gondolen og virkninger en gondol kan ha for det øvrige
næringslivet er det nødvendig å vite noe om følgende fem forhold:
Trafikkgrunnlag:
1.

Hvor mange turister (potensielle kunder) som er i området i dag og i fremtiden

2.

Hvorvidt en gondolbane kan påvirke flere til å komme til Rauma

3.

Hvorvidt en gondolbane kan få turister som allerede er i Rauma til å bli lengre

Markedsgrunnlag:
4.

Hvor mange som er interessert i å benytte seg av en gondol

5.

Hva slags pris turistene er villige til å betale for en gondoltur

6.1.1. Trafikkgrunnlag
I vurdering av markedsgrunnlaget for gondolbane gitt dagens situasjon (punkt 1 over) er det avgjørende å
identifisere hvor mange personer som kommer til eller oppholder seg i regionen i dag og fremover i gondolens
levetid, uavhengig av om gondolen bygges. Vi har hentet inn statistikk og gjort beregninger basert på data fra
SSB, Cruise Rauma reiseliv og handel, Statens vegvesen og NSB. Vi skiller mellom 7 ulike segmenter, der noe ulike
parametre driver veksten: norske overnattingsgjester, utenlandske overnattingsgjester, cruiseturister,
dagsturister som kommer med tog, norske dagsturister på vei (bil/buss), utenlandske dagsturister på vei
(bil/buss) og lokalbefolkning/hytteeiere. Vi bruker prognoser utarbeidet av TØI, SSB og UNWTO til å fremskrive
utviklingen i de ulike segmentene. Samlet beregner vi rundt 940 000 turister i Rauma kommune året fordelt på
de ulike segmentene som vist i tabellen under. Kolonnen ved siden av viser forventet årlig vekst fremover fra
prognosene. Blant de norske segmentene er cirka 70 prosent av aktiviteten om sommeren, mens de utenlandske
har cirka 90 prosent av aktiviteten om sommeren ￼￼4.

4

Tallene er basert på kommersiell gjestedøgnsstatistikk for hele Molderegionen.
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Tabell 6-1 - Turisttrafikk fra ulike segmenter, og forventet årlig vekst fremover

Estimert
antall i
2016

Forventet
årlig
vekst
fremover

Overnatting nordmenn

17 200

1.8 %

Overnatting utlendinger

7 900

1.8 %

Cruise

87 000

2%

Dagsturister tog

29 600

1.8 %

Dagsturister vei nordmenn

505 600

1.8 %

Dagsturister vei utlendinger

280 600

1.8 %

Lokalbefolkning/hytter

10 000

0.03 %

Totalt

937 900

Segment

Vurderingen av hvorvidt en gondolbane påvirker flere til å komme til Rauma (punkt 2) er basert på kvalitativ
informasjon fra interessentintervjuer. En utvidelse av det lokale reiselivstilbudet som bygging av gondol
representerer kan potensielt føre til at flere turister vil komme til regionen og at flere av de som er i regionen vil
velge å tilbringe noe mer tid i regionen. Etter undersøkelser i Rauma og Åndalsnes anser vi det som lite sannsynlig
at oppføring av gondol vil generere mer trafikk til regionen, av to grunner. For det første er det allerede svært
mange tilreisende i regionen som kommer for å se enda mer spesielle fyrtårn som Trollstigen og Trollveggen, slik
at området ikke mangler attraksjonskraft. Selv om det er enighet om at en gondol representerer et attraktivt
tilskudd i det lokale reiselivstilbudet er det likevel ikke spesielt nok til å være en primærattraksjon, ifølge de
lokale. Selv om utsikten er spektakulær er ikke toppstasjonen på toppen av et kjent fjell, men på «en knaus på
en egg». Det er også gondoler flere andre steder i Norge og i utlandet, slik at gondolen ikke er et unikt nok
produkt i seg selv.
At en gondolbane ikke fører til ekstra vekst er likevel en konservativ antakelse. Når privatpersoner eller
reiseselskaper planlegger turer er summen av opplevelsestilbudet gjerne avgjørende for valg av destinasjon. På
marginen kan derfor utvidelse av tilbudet føre til at flere velger Romsdalen som destinasjon.

Tabell 6-2 - Turisttrafikk fra ulike segmenter og forventet vekst etter gondolutbygging

Segment

Estimert
antall i
2016

Forventet
Forventet
årlig
tilleggsvekst
vekst
etter
fremover gondolutbygging

Overnatting nordmenn

17 200

1.8 %

0%

Overnatting utlendinger

7 900

1.8 %

0%

Cruise

87 000

2%

0%

Dagsturister tog

29 600

1.8 %

0%

Dagsturister vei nordmenn

505 600

1.8 %

0%

Dagsturister vei utlendinger

280 600

1.8 %

0%

Lokalbefolkning/hytter

10 000

0.03 %

0%

Totalt

937 900

MENON ECONOMICS

23

TILBUD

Også spørsmålet om en gondolbane kan påvirke turister til å bli lengre i regionen (punkt 3) er basert på
kvalitativ informasjon. Basert på samtaler med nasjonale bussoperatører, NSB og lokale reiselivsaktører finner vi
grunn til å tro at en gondol kan føre til at gjestene på dagstur med tog/bil/buss som i dag er innom Rauma bare
på dagstur vil velge å tilbringe mer tid i kommunen, slik at vi kan se en vekst i gjestedøgn. Det er usikkert om
dette faktisk vil skje, spesielt på kort sikt da det fordrer utbygging av overnattingskapasitet. Derfor lager vi to
ulike scenarier. I det ene blir overnattingstrafikken som i dag, mens i det andre øker den litt etter at
gondoltilbudet har åpnet.

Tabell 6-3 - Gjennomsnittlig antall overnattingsdøgn per segment scenarier med og uten vekst etter gondolutbygging

Segment

Overnattingsdøgn per
turist i 2016

Overnatting nordmenn
Overnatting utlendinger
Cruise
Dagsturister tog
Dagsturister vei nordmenn
Dagsturister vei utlendinger
Lokalbefolkning/hytter

1.54
1.52
0
0
0
0
n/a

Ingen vekst i antall
overnattinger per
turist
0%
0%
0%
0%
0%
0%
n/a

Mulig vekst i overnatting
blant dagstursegmentene
0%
0%
0%
2%
2%
2%
n/a

6.1.2. Markedsgrunnlag
Vurderingen rundt hvor mange av de ulike segmentene som vil ønske å benytte seg av gondol (punkt 4) er
basert på kvalitativ informasjon fra intervjuer og erfaringer fra ande steder. Det er for eksempel rimelig å anta at
en høy andel av de som allerede overnatter i regionen vil benytte anledningen å ta gondolen. Den ligger svært
enkelt tilgjengelig fra sentrum, og det er ikke mange konkurrerende tilbud i området. For cruisesegmentet er
også gondol et attraktivt produkt, men i Rauma er også Raumabanen svært populær. Avhengig av liggetid kan
gjestene potensielt få med seg begge deler. Daglige kapasitetsbegrensninger på gondolen vil avgrense
mulighetene ved håndtering av større skip.
Reiselivsoperatørene vi har snakket med mener også en gondol kan få flere av de dagsreisende til Trollstigen til
å ta turen innom Åndalsnes for å ta gondolen. Også personer som kommer med tog som kun er på dagsreise er
tilbøyelige til å bli for å oppleve et slikt produkt, i følge reiselivskatørene. Samtidig fordrer det en ekstra
markedsinnsats for å få disse gruppene til å komme innom Åndalsnes/bli i Åndalsnes lengre enn bare på
gjennomreise.
Blant lokalbefolkning og hytteeiere er det et attraktivt tilbud men det er likevel trolig begrenset hvor mange som
vil benytte seg av gondol, og det er trolig ikke stort gjensalgspotensiale.
Samlet har vi kommet fram til estimert andel av hvert markedssegment som vi tror vil ønske å kjøpe en tur med
gondol, som vist i figuren under. Vi har ikke funnet grunnlag for å tro at andelene endrer seg over tid.
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Tabell 6-4 - Andel som vil ønsker å benytte seg av en gondol («gondoltilbøyelighet»)

Segment

Andel
som vil
ønske å
benytte
seg av en
gondol

Overnatting nordmenn

0.4

Overnatting utlendinger

0.4

Cruise

0.4

Dagsturister tog

0.2

Dagsturister vei nordmenn

0.2

Dagsturister vei utlendinger

0.2

Lokalbefolkning/hytter

0.1

Forklaring

Disse gruppene er i Åndalsnes over lengre tid, og gondolen
er et lett tilgjengelig og attraktivt tilbud ifølge både
operatører og lokale reiselivsaktører. Samtidig er det en del
som er i et mer "hard adventure" segment, som ikke vil
ønske å benytte seg av hjelpemidler for å komme seg opp
på fjellet. Det vil også være kapasitetsbegrensninger på de
mest travle dagene i sommersesongen. Vi legger til grunn
at litt mindre enn halvparten (40 prosent) vil være
tilbøyelige til å ta gondolen.
Disse gruppene er bare så vidt innom Åndalsnes eller er kun
innom andre deler av kommunen som Trollstigen i dag. Her
må det legges en innsats i å få dem til å tilbringe tid i
Åndalsnes for å ta gondol. Samtidig mener aktører ved
Trollstigen at det er et stort potensiale i å få endel av disse
til å dra til Åndalsnes. Toppen av gondoltraséen på Nesaksla
vil også være synlig fra Trollstigen, og kan slik enkelt vekke
nysgjerrighet. Vi legger til grunn at 20 prosent vil være
interessert i å ta gondol.
En gondolbane kan være et attraktivt tilbud til
lokalbefolkningen i kommunen og hytteeiere. Samtidig er
det begrenset gjensalgspotensiale. Vi legger til grunn at 10
prosent av lokalbefolkningen/hytteeiere samlet vil ta
gondolen årlig.

For å si noe om betalingsvillighet for gondol (punkt 5) har vi hentet inn priser fra andre gondoler i Norge og
utland. I praksis vil andel som benytter seg av en gondol være avhengig av prisen, men innenfor prosjektets
rammer har vi ikke hatt ressurser til å lage en dynamisk modell.

Tabell 6-5 - Billettpriser for ulike gondoler

Gondolpriser - hentet fra websider

Voksenbillett

Barnebillett

Snittpris vektet
30% barn, 70%
voksne

Én vei

Tur-retur

Én vei

Tur-retur

Tur-retur

Loen skylift

355

485

180

240

412

Fjellheisen Tromsø

110

170

50

60

137

Ulriken

110

170

70

100

149

Fløyen

45

90

23

45

77

Aiguille du midi (Frankrike)

490

600

417

510

573

528

788

Matterhorn Glacier (Sveits)
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På bakgrunn av prisene over skisserer vi 3 ulike prisscenarier, som er basert på de mest liknende konseptene i
Norge: Loen og Tromsø.
1.

Pris Loen: Snittpris vektet 30% barn, 70% voksne= 412 kroner

2.

Pris Tromsø: Snittpris vektet 30% barn, 70% voksne = 137 kroner

3.

Pris gjennomsnitt av Loen og Tromsø: (412 kroner + 137 kroner)/2 = 275 kroner

6.1.3. Hvordan vi strukturerer nytteberegningene
Basert på informasjonen over konstruerer vi ulike scenarier som en kombinasjon av følgende parametre.

Tabell 6-6 - Parametre som inngår i nytteberegningene

Pris

Trafikk

Gondoltilbøyelighet

Fører til at flere
overnatter?

Pris som i Loen

All trafikk medregnet

Tilbøyelighet skissert i tabell

Nei

Pris som i Tromsø

Kun sommertrafikk
medregnet

Halvert tilbøyelighet
skissert i tabell

Ja

Pris som snitt Loen/Tromsø

6.2. Beskrivelse og tallfesting av gondolens inntekter og øvrige nyttevirkninger,
basert på trafikk- og markedsgrunnlag
Her beskriver vi inntektene og de øvrige nytteeffektene forbundet med investering og drift av gondolbane.
Samlede nytteeffekter er avhengige av kundegrunnlaget, som det er knyttet betydelig usikkerhet til. Siste avsnitt
viser samlede billettinntekter og øvrige nytteeffekter for ulike scenarier med ulikt kundegrunnlag.

6.2.1. Billettinntekter
Billettinntektene er avgjørende for virksomheten, og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i selskapet som skal
drifte gondolen. Størrelsen på billettinntektene vil være avhengig av antall kunder og pris man kan ta for en
gondolbillett. Vi viser ulike scenarier for billettinntekter der vi multipliserer ulike scenarier for antall
gondolkunder med ulike priser fra Tabell 6-5.

6.2.2. Merforbruk i Rauma i forbindelse med dagstur som inkluderer gondol
Når dagsturistene med bil, buss og tog som er ved Trollstigen tar turen innom Åndalsnes for å kjøre gondolbane
vil de også legge igjen noe penger i det lokale næringslivet til kjøp av kaffe og kioskartikler, enten det er på toppen
av gondolbanen eller i sentrum. Vi regner med at de som per i dag kun er innom Trollstigen vil ha et merforbruk
i kommunen på 70 kroner per person. Overnattingsgjestene og cruisegjestene i regionen regner vi med vil ha
utgifter til servering i regionen uansett, slik at vi ikke regner noe av deres konsum som virkning av gondolen.
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6.2.3. Merforbruk i Rauma i forbindelse med overnatting «utløst» av gondol
Overnattingsgjester har behov for flere tjenester fra det lokale næringslivet som overnatting og servering, og
bidrar derfor med mer lokalt forbruk enn gjennomfartsturister. I tilfellet der gondolen skaper økt
overnattingsaktivitet kan vi si at alt ekstra forbruk i forbindelse med de ekstra overnattingene kan betegnes som
virkninger av gondolen.
Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at en norsk turist i snitt har et forbruk på 1370 kroner per gjestedøgn
på Vestlandet, mens det tilsvarende forbruket for utlendinger er 1810 kroner. Vi legger til dette forbruket
fratrukket gondolens billettkostnad på 2 prosent av dagsturistene, som «blir til» overnattingsgjester (fordi
billettinntektene er endel av døgnforbruket).

6.2.4. Ringvirkninger
Både bygging av gondol, drift av gondol og eventuell ekstra aktivitet skapt hos lokalt næringsliv vil også generere
ytterligere ringvirkninger i regionen. Alle virksomheter har behov for vare- og tjenestekjøp fra
underleverandører, der en stor andel vil være lokalisert i kommunen. I forbindelse med bygging av gondol hyres
gjerne lokale entreprenører inn, og hvis aktivitet ved hotellene øker som en konsekvens av gondoltilbudet vil de
også potensielt måtte øke kjøp av renholdstjenester fra det lokale vaskebyrået, kjøp av matvarer fra den lokale
grossisten osv. Slik bidrar aktivitet i én næring til å skape ringvirkninger av aktivitet nedover i en verdikjede.
Ringvirkninger er ikke tatt med i regnestykket, men kan kvantifiseres.

6.2.5. Bedret omdømme
Nyttevirkningene kan også komme av at turister som er i regionen får en bedre opplevelse, noe som påvirker
omdømmet til destinasjonen og bidrar til at flere tilreisende kommer til Rauma. Når flere tilreisende kommer til
Rauma og bruker penger på overnatting, servering, opplevelser og varehandel vil dette bidra til økt verdiskaping
i det lokale næringslivet.

6.2.6. Stedsattraktivitet
Økt etterspørsel kan potensielt gi grunnlag for økt lokalt vare- og tjenestetilbud, noe som bidrar til å øke
stedsattraktivitet også for innbyggere. Dette kan spesielt være viktig i mindre samfunn som Åndalsnes, som har
en svak befolkningsutvikling.
En gondolbane kan redusere terskelen for å dra på tur i fjellet både for lokalbefolkning og tilreisende. Åndalsnes
ligger i en dal, der det kan være fysisk utfordrende med gåturer for å komme opp på fjellet. Dersom gondolbanen
fører til at flere kommer seg ut i aktivitet i naturen kan man si at utbygging av gondolen potensielt medfører en
folkehelseeffekt.

6.2.7. Inntektene kvantifisert
I dette delkapitlet viser vi billettinntekter og beregnede inntekter for øvrig næringsliv ved 3 ulike scenarier, og
for 3 ulike billettpriser, med en kapitalkostnad på 4 prosent. Vi viser effektene både med og uten det ekstra
konsumet som tilfaller kommunen som en konsekvens av gondoltilbudet. Vi viser til slutt effektene med ekstra
overnattinger. Det er knyttet usikkerhet til om det vil bli ekstra overnattinger, både med hensyn til etterspørselen
og fordi overnattingstilbudet på sommeren i dag har sprengt kapasitet. Vi viser også regnestykket for kostnader
og billettinntekter med en kapitalkostnad på 10 prosent, som er nærmere det en investor vil kreve.
Scenario 1: Totalt årlig trafikkgrunnlag som beregnet og gondoltilbøyelighet som skissert over.
Kundegrunnlaget blir da som i tabellen under:
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Estimert
antall i
2016

Andel
gondolkunder

Beregnet antall
gondolkunder
2016

Overnatting nordmenn

17 200

0.4

6 880

Overnatting utlendinger

7 900

0.4

3 160

Cruise

87 000

0.4

34 800

Dagsturister tog

29 600

0.2

5 920

Dagsturister vei nordmenn

505 600

0.2

101 120

Dagsturister vei utlendinger

280 600

0.2

56 120

Lokalbefolkning/hytter

10 000

0.1

1 000

Totalt

937 900

Segment

209 000

Scenario 2: Vi tar kun med sommertrafikken. Kundegrunnlaget blir da som i tabellen under:

Segment

Andel
gondolkunder

Beregnet
antall
gondolkunder
2016

Overnatting nordmenn

11 646

0.4

4 660

Overnatting utlendinger

7 042

0.4

2 820

Cruise

87 000

0.4

34 800

Dagsturister tog

20 112

0.2

4 020

Dagsturister vei nordmenn

342 980

0.2

68 600

Dagsturister vei utlendinger

248 559

0.2

49 710

9 958

0.1

1 000

Segment

Lokalbefolkning/hytter
Totalt

727 297

165 610

Scenario 3: Vi tar kun med sommertrafikken og halverer gondoltilbøyelighet. Kundegrunnlaget blir da som i
tabellen under:

Segment

Andel
gondolkunder

Beregnet
antall
gondolkunder

Overnatting nordmenn

11 646

0.2

2 330

Overnatting utlendinger

7 042

0.2

1 410

Cruise

87 000

0.2

17 400

Dagsturister tog

20 112

0.1

2 010

Dagsturister vei nordmenn

342 980

0.1

34 300

Dagsturister vei utlendinger

248 559

0.1

24 860

9 958

0.05

500

Segment

Lokalbefolkning/hytter
Totalt
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Tabellen nedenfor oppsummerer gondolinntektene man vil ha over gondolens levetid på 50 år, i de ulike
scenariene.

Tabell 6- 7 - Beregnede billettinntekter i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad
4 prosent.
Scenario 1

Scenario 2

Inntekter

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Gondol billettinntekt

2 558

847

1 695

Scenario 3

Pris Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

1 938

645

1 292

1 047

348

698

Dersom vi i tillegg legger til grunn at dagsturistene som blir litt lenger i Rauma for å ta gondolen legger igjen
ekstra penger i kommunen får vi totale nytteeffekter som vist i tabellen under:

Tabell 6- 8 - Beregnede billettinntekter og utløst ekstraforbruk i Rauma i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i
millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.
Scenario 1
Inntekter og annen
nytte

Gondol - billettinntekt
Nytte - utløst ekstra
forbruk ved gondol
dagsturister
Totalt

Scenario 2

Scenario 3

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Pris Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

2 558

847

1 695

1 938

645

1 292

1 047

348

698

338

338

338

121

121

121

131

131

131

2 896

1 184

2 032

2 059

766

1 412

1 177

479

828

Legger vi i tillegg på at 2 prosent av dagstursegmentene som tar gondol blir til overnattingsgjester som tilbringer
1 natt i kommunen får vi totale nytteeffekter som vist i tabellen under.
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Tabell 6- 9 - Beregnede billettinntekter, utløst ekstraforbruk og utløst overnatting i Rauma i netto nåverdi i gondolens 50årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.
Scenario 1
Inntekter og annen
nytte

Gondol - billettinntekt
Nytte - utløst ekstra
forbruk ved gondol
dagsturister
Nytte - utløst
overnattingsdøgn
Totalt

Scenario 2

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

2 558

847

338

Scenario 3

Pris Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

1 695

1 938

645

1 292

1 047

348

698

338

338

121

121

121

131

131

131

565

565

565

406

406

406

44

44

44

3 461

1 749

2 597

2 465

1 172

1 819

1 222

523

872

En investor vil ha et høyere avkastningskrav enn 4 prosent, som er det som brukes for offentlige
byggeprosjekter. Som for kostnadene viser vi derfor de samme inntektsberegningene med en kapitalkostnad
på 10 prosent. Øvrig nytte i form av utløst forbruk for både dagsturister og nye overnattingsgjester tas ikke
med her.

Tabell 6-7 - Beregnede billettinntekter i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad
10 prosent.
Scenario 1

Scenario 2

Inntekter

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Gondol billettinntekt

1 042

341

683
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Scenario 3

Pris Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

Pris
Loen

Pris
Tromsø

Pris
snitt
Loen/
Tromsø

815

271

543

410

136

273
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7.

Samlet vurdering

Basert på våre overordnede beregninger fremstår en utbygging av gondol som bedriftsøkonomisk lønnsom, i
tillegg til at den gir øvrig samfunnsnytte for Rauma kommune i form av økt aktivitet i det lokale næringslivet for
øvrig. Tabellen under oppsummerer kostnader og billettinntekter/øvrige nytteeffekter for næringslivet i Rauma
ved billettpris på 275 kroner tur-retur og en kapitalkostnad på 4 prosent.

Tabell 7-1 - Oppsummering av kostnader og inntekter/øvrig nytte ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi
over gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.

Kostnader
Investeringskostnader gondol
Investeringskostnader publikumsbygg
Driftskostnader
Totale kostnader
Inntekter og øvrig nytte
Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø
Øvrig nytte for lokalt næringsliv
Øvrig nytte for lokalt næringsliv hvis flere
overnatter
Totale billettinntekter og øvrig nytte

Fra
108
21
222
350
Fra
698
131

til
134
26
277
438
til
1 695
338

44
872

565
2 597

Summen av investerings og driftskostnadene over gondolens levetid er som vist i tabellen over estimert fra 350
millioner kroner til 438 millioner kroner. Når det gjelder inntekter/nytte vil aktøren som skal står for drift kun ta
hensyn til billettinntektene, og disse vil i alle scenarier overstige kostnadene ved en billettpris på 275 kroner turretur, som er snitt av Loen Skylift og Fjellheisen i Tromsø. Dette er med en kapitalkostnad på 4 prosent, som er
det man bruker i offentlige byggeprosjekter.
En privat investor vil ha en høyere kapitalkostnad, og vil være mest opptatt av inntekter til selve gondolen.
Dersom vi legger til grunn en kapitalkostnad på 10 prosent og kun ser på netto nåverdi av kostnader og
billettinntekter ser regnestykket ut som i tabellen under. Vi ser at med den høye investeringskostnaden og det
laveste besøksalternativet vil prosjektet få et nettounderskudd, på 15 millioner kroner (273 millioner kroner –
288 millioner kroner) over 50 år. Det er likevel viktig å presisere at det allerede ligger et påslag på det laveste
kostnadsestimatet for investering på 108 millioner kroner, slik at 134 millioner trolig er for høyt. I tillegg tror vi
antall gondolbesøk vil ligge et sted imellom det pessimistiske inntektsscenariet på 273 millioner kroner og det
optimistiske som gir 683 millioner kroner i inntekter i netto nåverdi. Det pessimistiske innebærer blant annet at
kun 20 prosent av cruiseturistene vil benytte seg av gondolen. I Tromsø estimeres det at rundt en tredjedel av
cruisegjestene tar Fjellheisen i dag, og den har mindre kapasitet enn Loen Skylift og det som skisseres i Åndalsnes.

Tabell 7-2 - Oppsummering av kostnader og billettinntekter ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi over
gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 10 prosent.

Kostnader
Investeringskostnader gondol
Investeringskostnader publikumsbygg
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Fra
108
21

til
134
26
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Driftskostnader
Totale kostnader
Inntekter og øvrig nytte
Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø

102
230
Fra
273

127
288
til
683

En utfordring med gondolbanen i Åndalsnes som noen har påpekt er at men ser begrenset potensiale for
vinterbruk i tilknytning til skiturisme, fordi det er relativt bratt terreng. Man kan likevel se på mulighetene for
tilrettelagte opplevelser om vinteren, som truge- og skiturer bortover, gjerne med guide. I tillegg er gondolturen
også om vinteren et opplevelsesprodukt i seg selv. Andre steder har man også restaurant på toppen som brukes
som selskaps- og bryllupslokale hele året.
Vi vil presisere at det er usikkerhet i våre estimater. Det er derfor vi har laget ulike scenarier, men det er også
mulig vi ikke har spesifisert opp det riktige scenariet. Dette har vi forsøkt å bøte på ved å være tydelig på hvilke
forutsetninger vi har tatt og hvorfor. Vi har ikke innenfor prosjektets rammer kunnet lage en modell som tar
hensyn til at mange turister kommer samtidig og ikke alle kan få plass på ønsket dag. Vi har likevel tatt hensyn til
kapasitet, slik at når full kapasitetsutnyttelse potensielt er nådd for de ulike scenariene fremover i tid, øker ikke
kundegrunnlaget. I tillegg har vi lagt inn et konservativt estimat for kapasitet.
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8.

Vedlegg

8.1.

Vedlegg 1 – Beregning av trafikkgrunnlag

Norske overnattingsgjester
Norske overnattingsgjester er beregnet som 10 prosent av overnattinggjestene fra Molderegionen på hotell og
camping/hyttegrend, som rapportert til SSB. For camping/hyttegrend antas samme besøkslengde per hode som
for hotell.
Utenlandske overnattingsgjester
Utenlandske overnattingsgjester er beregnet som 10 prosent av overnattingsgjestene fra Molderegionen på
hotell og camping/hyttegrend, som rapportert til SSB. For camping/hyttegrend antas samme besøkslengde per
hode som for hotell.
Cruisegjester
I følge Rauma Reiseliv og Handel var det 45 cruiseanløp i løpet av 2016 med 87 000 passasjerer til sammen. Det
har vært en sterk vekst i cruisetrafikk de siste ti årene, mens nivået har stabilisert seg noe de siste årene.
Vi fremskriver cruiseanløp og passasjerer basert på prognoser fra Transportøkonomisk institutt, som sier 2
prosents årlig vekst i passasjervolumet i det mest sannsynlige scenariet. Cruiseanløp ligger 8 timer ved en havn i
gjennomsnitt ved norske havner, i følge statistikk fra Cruise Norway.
Dagsbesøkende tog
NSBs statistikk viser at det var cirka 121 000 reisende på ordinær rutetrafikk mellom Dombås og Åndalsnes i
2016. Vi antar at 30 prosent av reisene er tur-retur reiser, slik at disse bare telles én gang. Vi antar videre at 30
prosent er lokaltrafikk for beboerne i regionen, og videre at 50 prosent av de som er turistreisende også
overnatter, slik at de fanges opp av overnattingsstatistikken. Dermed beregner vi i underkant av 30 000
dagsreisende med tog. Det er vanskelig å gjøre en ordentlig kvalitetssjekk av dette tallet, men vi har snakket med
Fjord Tours som er største formidler av individuelle rundreiseturer som ankommer Rauma met tog. Fjord Tours
sier over 90 prosent av turene de formidler kun er på dagsreise i Rauma.
Togturistene fremskrives med UN WTOs prognoser på internasjonale ankomster til Europa, som er på 1,8 prosent
årlig.
Norske og utenlandske dagsbesøk bil/buss
For å beregne størrelsen på norske og utenlandske dagsturister på vei tar vi utgangspunkt i Statens vegvesens
ÅDT-statistikk som viser alle passeringer inn og ut på hovedveiene inn i kommunen, markert i kartet under. Videre
gjør vi en rekke antakelser for å luke ut lokaltrafikk, samt de turistene som kommer bilveien men som allerede
er talt med i overnattingsstatistikk, cruisestatistikk eller togstatistikk.
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Figur 8-1 - Oversikt over veier inn i Rauma kommune

Tabellen under viser gjennomsnittlig årlig døgntrafikk på de ulike strekningene inn til Rauma. Med utgangspunkt
i disse tallene gjør vi antakelser som beskrevet under tabellen.

Tabell 8-1 - Gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) ved strekningene inn til Rauma i 2016. Kilde: Statens vegvesen (2017)

Strekning

ÅDT

Andel lange
kjøretøy

Årlige
passeringer
totalt

E136 innover Romsdalen

1700

27 %

620 500

E136 sørover mot Ålesund

2190

19 %

799 350

FV 63 Trollstigen

570

19 %

208 050

19 %

441 650

Fv 64 til Molde
1210
Antakelsene for å beregne dagstrafikk på vei:
-

Om sommeren antar vi at alle vei-turister i Rauma er innom Trollstigen. VI regner derfor bare FV 63 som
relevant trafikkgrunnlag.

-

Som en forenkling regner vi kun bussturisme om sommeren, da dette uansett er lite i omfang om
vinteren

-

Vi korrigerer bort 20 prosent av trafikken ved Trollstigen som lokaltrafikk

-

Vi multipliserer all trafikk med 0,5 for å korrigere for at kjøretøyene kjører både ut og inn av kommunen,
slik at vi unngår dobbelttelling

-

Om vinteren regnes 10 prosent av bilpasseringene ved veiene utenom Trollstigen som turister

-

Vi regner med 2 personer per personbil og 50 personer i snitt per buss

Dagsturisme på vei fremskrives med UN WTOs prognoser på internasjonale ankomster til Europa, som er på 1,8
prosent årlig.
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Lokalbefolkningen
Rauma kommune har ifølge SSB 7473 innbyggere ved inngangen av 2017, med en svak årlig vekst forventet
fremover (cirka 0,03 prosents årlig vekst i snitt framover).
Private fritidsboliger
I følge SSB er det 1235 fritidsbygninger i Rauma kommune per januar 2017, som gjør Rauma til en relativt stor
hyttekommune. SSBs hytteeierstatistikk fra 2014 viste at cirka 55 prosent av fritisboligene har eiere som også er
bosatt i Rauma, slik at det i realiteten er snakk om 680 fritidsenheter som får tilreisende utenfra. Forskning.no
viser at det i snitt er rundt 2 personer per husholdning. Antall besøkende til egen fritidsbolig på 1360 personer
utgjør i likhet med lokalbefolkning en del av besøksgrunnlaget, men det er begrenset gjenkjøpsverdi, slik at disse
er en liten besøksgruppe over tid. Massen av fritidsboliger er heller ikke i vekst, da det er begrenset avsatt areal
i kommunen.
Vi slår denne gruppen sammen med lokalbefolkningen og fremskriver med 0.03 prosent vekst årlig fremover.

8.2.

Vedlegg 2 – kostnader

Driftskostnadene inkluderer ikke kapitalkostnader. Vi inkluderer her en oversikt over driftskostnader for andre
fjellheiser med avskrivninger og finanskostnader, for referanse.

Tabell 8-2 - Totale driftskostnader ved andre fjellheiser i Norge i 2015

Anlegg i 2015

Ulriken

Vareforbruk

Fjellheisen Tromsø
(m/restaurant)

Narvikfjellet (m/
skibakke)

Krossobanen
Rjukan

1 900 000

Lønnskostnader

3 300 000

9 700 000

6 500 000

1 600 000

Driftskostnader

5 800 000

8 500 000

7 800 000

1 600 000

Avskrivninger

1 400 000

300 000

1 100 000

400 000

Finanskostnader

2 800 000

2 000 000

200 000

Totalt

13 300 000

22 400 000

15 600 000
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Aksjeeierbok for Romsdalen AS
Aksjeeier
Friluftslek AS
Grand Drift AS
Heen, Ted Preben
Kroken-Invest AS
Lillehagen, Arne Steffen
Mobiltelefonexperten
Eiendom AS
Molde og Romsdal Havn IKS
NSB AS
Ole Johnny Amundsen AS
Stenerud Holdning AS
Plan B Romsdalen AS
Trollstigen Drift AS

Antall
1

Aksje
nr.
1

1

2

2

3-4

2

5-6

Org/persnr.

Adresse

997677013

Havnegata 1, 6300
Åndalsnes

985892733

Åndalgata 5, 6300
Åndalsnes

27096631397

Kongensgate 9, 6300
Åndalsnes

917876304

Øran Øst, 6300 Åndalsnes

5105041162

Vangsvegen 7, 6300
Åndalsnes

976892224

Brannfjellvn. 13a, 1181
Oslo

1

7

1

8

4

9-10,
36-37

989049267

Postboks 281 Sentrum,
6401 Molde

3

11 ,3435

984661177

Schweigaards gate 23,
0191 Oslo

918035788

Isfjordsvegen 12, 6300
Åndalsnes

993469440

Øran Øst, 6300 Åndalsnes

920317308

Berg-Erikstien 16, 6320
Isfjorden

897539322

Postboks 36, 6301
Åndalsnes

1

12

1

13

1

14

1

15

3

16, 4041

20095223703

Rauma kommune
v/Kraftfondet

10

17-26

864980902

Vollan 8A, 6300 Åndalsnes

Veøy Holding AS

2

27-28

944132546

Hilde Gråberg Bakke
Åndalsnes Camping &
Motell AS

1

29

5066447008

1

30

986196838

6300 Åndalsnes
Teglverksvn. 31 C, 6300
Åndalsnes
Gryttenvn. 1, 6300
Åndalsnes

Jo Herje

1

31

22016841114

Sparhans AS

2

32-33

915609732

Lasse Holm

1

38

1016337109

Romsdal Reiseliv og Handel

1

39

Vassli, Oddbjørn

Strandgata 12, 6300
Åndalsnes

6360 Åfarnes
Professor Dahlsgate 26,
0260 Oslo
C/O Gjelsten, Barliveien
28, 5142 Fyllingsdalen

Jernbanegt. 1, P.O.Box 133, 6301
970 315 446 Åndalsnes

Antall
Aksjekapital

41
2 050 000

