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GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom 
Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde om ilandføring av gass fra Ormen 
Lange til Aukra. Selskapet er et fond som skal finansiere næringsutvikling 
i regionen basert på at 10% av eiendomsskatten som kommunene får 
fra Ormen Lange anlegget skal gå til fondet, eller minimum 25 kroner pr 
innbygger i de eierkommunene som ikke har slike inntekter. Møre og Romsdal 
fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006. 
Selskapet er registrert i Aukra kommune med adresse Aukra Næringshage, 
6480 Aukra. Selskapet har ingen ansatte. Steinar Melbø, daglig leder i Aukra 
Næringsforum, utleies til GassROR IKS som daglig leder. 

Årets resultat viser et overskudd på kr 6 073 511. Styret foreslår at overskuddet 
tilføres selskapets egenkapital som ved årets slutt blir kr 29 635 497. 

Styret har bestått av 6 medlemmer, kjønnsmessig likt fordelt.
 
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for denne 
type drift.

Etter styrets oppfatning er forutsetningene til fortsatt drift til stede.

Årsberetning for GassROR IKS 2012

  Aukra, 5. april 2013.

  I styret for GASSROR IKS

 Arne Sverre Dahl Per Øvermo Monica Kjøl Tornes                                   
 Styreleder Nestleder

 Dagfinn Aasen Gro Kosberg  Anne Oterhals                      

  Steinar Melbø
  Daglig leder
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AkerAkademiet har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012

Gassknutepunkt Nyhamna har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012

Plassen har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012
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Aukra, 5. april 2013. I styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl Per Øvermo Monica Kjøl Tornes  Dagfinn Aasen                                  
 Styreleder Nestleder

 Gro Kosberg Anne Oterhals Steinar Melbø   
   Daglig leder 

  Regnskap  Regnskap 
BALANSEREGNSKAP  pr 31.12.12 pr 1.01.12 

EIENDELER
Omløpsmidler   
Krav på mva refusjon   323 972 282 052
utestående fordringer  125 136  
Bankinnskudd  29 582 880 23 332 933 
Sum eiendeler  30 031 989 23 614 985 

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innbetalt selskapskapital  1 200 000 1 200 000
akkumulert resultat  22 361 985 19 545 409
Årets resultat  6 073 511 2 816 567
Sum egenkapital  29 635 497 23 561 985
Kortsiktig gjeld
avsatt til styrehonorar  56 000 49 000
annen kortsiktig gjeld  340 492  4 000  
  
Sum kortsiktig gjeld  396 492 53 000
Sum gjeld og egenkapital  30 031 989 23 614 985

BALANSEREGNSKAP

Årsregnskap for GassROR IKS 2012

RESULTATREGNSKAP
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 

RESULTATREGNSKAP  2012 2012 2011 

Inntekter  Note 1 (16 398 936)  (16 300 000)  (15 606 816) 

Honorar daglig leder             252 000  280 000  259 200 

Styrehonorar  63 000  60 000 56 000 

Arbeidsgiveravgift  5 936  8 520 5 194 

Revisjon  6 520  7 000  5 860 

Møteutgifter  14 273  25 000  12 665 

Andre kostnader  25 799 100 000  37 528 

Sum driftskostnader  367 528  480 520  376 447 

Utbetalte midler  10 533 946 14 100 000  12 924 176

Finansinntekter  (576 050) (300 000)  (510 383)

RESULTAT  (6 073 511)  (2 019 480)  (2 816 576)
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NOTE 1 –   INNBETALTE BIDRAG fRA EIERNE 2012

aukra kommune ............................................................................ 14 347 338 
molde kommune ................................................................................ 669 060 
Fræna kommune ................................................................................ 615 000 
eide kommune...................................................................................... 90 353 
midsund kommune .............................................................................. 52 185 
møre og romsdal fylkeskommune. ................................................... 625 000

Sum ................................................................................................ 16 398 936

  Regnskap  Regnskap 
BALANSEREGNSKAP  pr 31.12.12 pr 1.01.12 

EIENDELER
Omløpsmidler   
Krav på mva refusjon   323 972 282 052
utestående fordringer  125 136  
Bankinnskudd  29 582 880 23 332 933 
Sum eiendeler  30 031 989 23 614 985 

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innbetalt selskapskapital  1 200 000 1 200 000
akkumulert resultat  22 361 985 19 545 409
Årets resultat  6 073 511 2 816 567
Sum egenkapital  29 635 497 23 561 985
Kortsiktig gjeld
avsatt til styrehonorar  56 000 49 000
annen kortsiktig gjeld  340 492  4 000  
  
Sum kortsiktig gjeld  396 492 53 000
Sum gjeld og egenkapital  30 031 989 23 614 985

RESULTATREGNSKAP
  Regnskap  Budsjett  Regnskap 

RESULTATREGNSKAP  2012 2012 2011 

Inntekter  Note 1 (16 398 936)  (16 300 000)  (15 606 816) 

Honorar daglig leder             252 000  280 000  259 200 

Styrehonorar  63 000  60 000 56 000 

Arbeidsgiveravgift  5 936  8 520 5 194 

Revisjon  6 520  7 000  5 860 

Møteutgifter  14 273  25 000  12 665 

Andre kostnader  25 799 100 000  37 528 

Sum driftskostnader  367 528  480 520  376 447 

Utbetalte midler  10 533 946 14 100 000  12 924 176

Finansinntekter  (576 050) (300 000)  (510 383)

RESULTAT  (6 073 511)  (2 019 480)  (2 816 576)

.
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Vinnere siste 12 mnd.

Clavis Pharma 25,64
Norwegian Air Shuttle 24,72
Wentworth Resources 22,65
Scana Inder 21,62
EMS Seven Seas 12,90

Vinnere siste uke

Norwegian Air Shuttle 193,58
Norway Royal Salmon 185,71
Grieg Seafood 157,35
Lerøy Seafood Group 110,30
Marine Harvest 108,63

Rente (Nibor 3 mnd)

Tapere siste 12 mnd.

Tapere siste uke

Clavis Pharma -96,76
Funcom -92,57
Avocet Mining -90,60
InterOil Explor. and Prod. -90,30
Blom -85,80

Rocksource -15,34
Intex Resources -14,17
IGE Resources -13,51
Blom -11,25
Sevan Drilling -8,31

Oslo Børs

Prosentvis endring

Siste 12 månederHovedindeks siste 6 månederProsentvis endringProsentvis endring

Prosentvis endring

Nov 12                              Apr 13Nov 12                               Apr 13

Journalist
Egil H. Torvik
egil.h.torvik@r-b.no
Mobil: 909 69 027

næring

Sporsheims idé fødtes
i ruskevær på kysten
utenfor Argentina.
Denne uka ble han
belønnamed pris.

AGNAR GJENDEM
agnar.gjendem@r-b.no

MOLDE: Sporsheimoghansfirma
MarineRoll&PitchControlgikk
til topps i forretningsplankon-
kurransenTake-Offundergrün-
dernes Oscarfest Innovator i
Trondheim.MarineRoll&Pitch
Control slo dermed Eva Helen
Edvardsen fra firmaet Geopol i
Aukra. Prisen er på 100.000 kro-
ner.
– Prispengene skal brukes til

videreutviklingogikkenyedres-
ser, fortalte Sporsheim konfe-
ransier Jon Almås daMidt-Nor-
ges unge gründertalenter var
samlet.

Stødige skip. Sporsheims
mål er å gjøre skip stødige. De
kontrollererrullingogstamping
gjennomåtasjøvannhurtig inn
ogutavbåtensballasttanker.
– Da blir det bedre å være om

bord. En unngår driftsstopp på
grunnavbølgenspåvirkningpå
fartøyet.Detbetyrøktlønnsom-
hetforskips-ogoljenæring.

Begrunnelse.Juryenbegrun-
nersittvalgmedatSporsheimog
hans firma har utviklet et spen-
nende produktkonsept rettet
mot offshore sektor. Produktet
har et betydelig heimemarked
og profesjonelle aktører nasjo-
nalt styrker juryens tro på pro-
sjektet.
«Bedriftenharutvikletentek-

nologi som er patenterbar og
som innehar sentrale konkur-
ransefortrinn i forhold til eksis-
terendeløsninger.Prosjektetvir-
ker meget lovende, menmener
deterviktigåikkeundervurdere
den kostnad og innsats som vil
være nødvendig for å etablere
konseptetpåmarkedet».

I ruskevær.Detvariruskevær
påkystenutenforArgentinaidé-
en ble født. Der jobbet Spors-
heimombord i en fiskebåt som
drevmedsurimiproduksjon.
– Båten slingret, det var van-

skeligfordemsomvariproduk-

sjonen.Foråkompenserefordet-
te, måtte de pumpe diesel fra ei
sidetildenandre.Dettoktid.Da
tenkte jeg at det må da være en
enkleremåteågjøredettepå,for-
tellerhan.

Aktualisert.Seinerebleidéen
igjen aktualisert da han jobbet
offshore i oljenæringa her i lan-
det. Gang på gang var det pro-
blemmed dårlig vær, operasjo-
nermåtteutsettesfordisjøenvar
forgrovogbåtenekrengte.
Marine Roll & Pitch Control

harutvikletogleverersystemfor
åtilpasseskipene.Hanshåperat
det skal bli like viktig det som
skjer under vann, som det som
skjerover.Denførstebåtenmed
deres systeminnebygder levert,
trebåtertilerkontrahert,fortalte
enstoltprisvinner.

Milepæl. En ny milepæl er

nådd når Marine Roll & Pitch
Control nettopp har fått god-
kjentpatentetsitt iUSA.
–Dette håper vi får fortgang i

patenteringsprosessenbådeheri
landetogiandreland,sierSpors-
heimsomikkeleggerskjulpåat
tinghartattvellangtid.

Er aleine. –Det eneste kravet
på sjøener at du skalha tilstrek-
kelig stabilitet for å unngå fart-
øyet til å tippe rundt.MedMari-
ne Roll & Pitch Control blir det
slutt på å vente på godt vær, av-
slutter oppfinner og gründer
OveSporsheim.

Ennåerhanaleineiselskapet.
Drømmennåeråkunneansette
ensjef,slikathanselvkanbruke
tidasipåsalgogprosjektering.

Gründer helt til to
Ove Sporsheim fikk pris for teknologi som skal gjøre skip

Seierherre: Ove Sporsheim fra MRPC (til venstre) sammen med prisutdeler Steinar Johnsen fra Innovasjon Norge (Møre og
Romsdal) og konfransier Jon Almås. FOTO: KAI T. DRAGLAND (NTNU)

MIDSUND: Planutvalet vil gje Agnar Opstad dispensasjon frå kommunepla-
na til utviding og reparasjon av småbåthamn, massesprenging på land
samt forsterkning av molo på Opstad.

Det kom ingen merknader, men ei påminning frå fylkeskommunen om
at det ligg automatisk freda gravrøyser vest for anlegget.

Politikarane støtter rådmannen som vurderer at det ligg føre klare for-
delar med ei utviding av eksisterande hamn. Og at båtar vert samla i større
anlegg.

Får dispensasjon til hamneutbygging

OSLO: Bileiere som fortsatt ikke har betalt årsavgiften skylder staten 795
millioner kroner. I februar ble det sendt ut 3,6 millioner krav om årsavgift
til kjøretøyeiere. Betalingsfristen var 20. mars, men fortsatt er det 328.000
krav som ennå ikke betalt.

I disse dager sender Tollvesenet ut purringer til de som ikke har betalt
eller har betalt den for sent. I alt utgjør dette 795 millioner kroner.

De flinkeste betalerne finner vi i Sogn og Fjordane, hvor 7 prosent av års-
avgiftkravene ikke er betalt. I den andre enden finner vi Finnmark, der 11,1
prosent får purring i posten.

Andelen av de utsendte kravene som blir purret på har gått ned fra 9,4
prosent i fjor til 9,2 prosent i år. Årsavgiften gir staten inntekter på 9,2 mil-
liarder kroner i inntekter. NTB

Ubetalte årsavgifter for nesten 800 mill. kr
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Aus. dollar AUD 6,06 5,99

Danske kr. DKK 103,00 102,07

Euro EUR 7,68 7,61

Jap. yen JPY 5,97 5,85

Kan. dollar CAD 5,75 5,69

Br. pund GBP 9,01 8,89

Sveit. fr. CHF 628,32 624,30

Sv. kroner SEK 89,35 89,37

US dollar USD 5,91 5,84

USD/NOK EUR/NOK
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-0,17% (-0,01 NOK)

 +0,56%

Verdens børser
Avkastning siste 12 måneder

Spotpris
Hittil i år, sammenlignet med fjoråret

Oljepris
Siste 12 måneder

Valuta

Norge
USA
EU

Japan

I fjor I årApr 12 Apr 13 Jan                                                                Des Apr 12 Apr 13

 24.04 23.04

+0,03% (+0,00 NOK)

Renten
Kort 3 mnd

Oslo
Børsen i går

+0,66%

pps
mer stødige

Programvareselskapet Øko-
nomibistand AS, som ledes av
adm. direktør Terje Simonsen
fra kontoret i Molde, har nå
etablert seg i Sverige.

EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

MOLDE: –VisatsernåsterktiSveri-
ge. Vi har i lengre tid vært på ut-
kikk etter enaktuell forhandler å
kjøpe,menvalgteistedet ¨byggefra
grunnender,sierTerjeSimonsen.
Selskapets navn er Ekonomi

och affärssystemNordenAB. Sel-
skapet vil være lokalisert i Stock-
holmogGöteborg.

Stort marked.–Vikanrasktbli
mange flere ansatte i Sverige. Vi
jobbernåmedetoppkjøpder, sier
TerjeSimonsen.
HanframholderatØkonomibi-

standserpåSverigesometstortog

interessant marked. Noe av bak-
grunnenforetableringenerogsåå
kunne støtte norske kundermed
mor-ellersøsterselskaperiSverige
bedre.

12 i Molde.ØkonomibistandAS
har totalt 102 ansatte, hvorav 95 i
Norge og sju i Sverige. Terje Si-
monsen opplyser at Økonomibi-
standifjorhaddeenomsetningpå
ca.85millionerkrogetresultatpå
ca.20millionerkr.
Ved kontoret i Molde er det 12

medarbeidere. Han sier selskapet
vilansetteflerenyemedarbeidere
iMoldeframover.
Økonomibistand-konsernet

harsatset i toretninger.Deteneer
såkalteERP-system,sombl.a.om-
fatterøkonomi,logistikkoglønn.
I tillegg er selskapet en del steder
enbetydelig aktør innenfor regn-
skapstjenester.

Adm. direktør: Terje Simonsen i Økonomibistand AS.
FOTO: EGIL H. TORVIK

Økonomibistand til Sverige

Meierigiganten TINE tjente
langt mindre i første kvartal
enn i samme periode i fjor.
Nedgangen kom ikke overras-
kende, men var større enn
ventet.

OSLO: TINEfikketresultatførskatt
på 90millioner kroner, 155millio-
nermindreenni fjorårets tre første
måneder. Driftsresultatet falt 150
millioner blant annet på grunn av
en gevinst fra salget av Salmon
Brands, som ble bokført i første

kvartal2012.
TINEmelderometførstekvartal

preget av høyere driftskostnader
ennberegnetsomfølgeavoppstart
av nye anlegg på Jæren og Kalbak-
ken iOslo.Resultatetble30-40mil-
lioner kroner i økte personal- og
driftskostnader.
KonsernsjefHanneRefsholtopp-

lyseratnorskebønder i førstekvar-
talklarteåøkefettandelenimelken
med cirka 0,1 prosentpoeng, til
gjennomsnittlig 4,21 prosent. Der-
somdennefettprosentenholderseg

utåret,erdetgodemuligheterforat
markedsbehovetforsmørkandek-
kes av norske råvarer. En forutset-
ning er imidlertid en normal som-
merogetgodtfôrår.
– TINE har iverksatt flere tiltak

ogharmeddettelykkesmedåbedre
fettutnyttelsen. I tillegg er forsk-
ningsinnsatsen forå sikreenbedre
ogmer lønnsom anvendelse av de
ulikebestanddeleneimelkintensi-
vert,sierRefsholt. NTB

TINE skuffer i første kvartal Bankkonsernet
Nordea kom ut av
første kvartal i år med et
resultat på 1,06 milliarder
euro.
Det var nesten det samme
som i første kvartal i fjor,
men bedre enn analyti-
kerne hadde ventet. I fjor
var resultatet 1,059 milli-
arder euro, og analytiker-
ne spådde et resultat på
1,022 milliarder.
Totalt ble inntekten på
2,558 milliarder euro, mot
2,532 milliarder i samme
kvartal i fjor. NTB-TT

For nærmere opplysning og en uforpliktende samtale ta kontakt med Visindi, Patrick Gjønnes, tlf. 410 42 063, eller Istad
Kraft AS v/daglig leder Rune Humlung , tlf 901 22 333. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor
Istad Kraft AS i prosessens innledende del. Søknad/CV sendes/lastes opp snarest via www.visindi.no.

Istad er et industrikonsern med virksomhet innenfor energibransjen og entreprenørrettet virksomhet. Hovedkontor ligger
i Molde, men vi er også lokalisert på flere steder i Midt-Norge. Konsernet har 1.000 ansatte og hadde i 2012 en omsetning på
1,8 mrd. kroner. Istad Kraft AS er en stor lokal kraftleverandør som har ansvar for Istad-konsernets kundesenter, salg av kraft
til sluttbrukermarkedet, fakturering, måling og avregning. Selskapet har også ansvaret for kraftproduksjonen i konsernet.
Årlig omsetning er ca. 350-400 mill.kr. Les mer på www.istad.no. Vi har 25 ansatte og søker nå etter;

CRM – sjef
Markedskommunikasjon – Resultatansvar – Lojalitetsbygging

– kloke ledervalg

For Istad Kraft er det viktig å kontinuerlig utvikle relasjonen til sine kunder. Stillingen
somCRM-sjef er nyopprettet og vil få ansvar for resultater og markedskommunikasjon
i privatmarkedet og SMB-markedet. I dette inngår ledelsen av kundesenteret med 4
medarbeidere, samt markedsføring, informasjon og lojalitetsbyggende tiltak i alle
kanaler. Stillingen rapporterer til daglig leder, og inngår i ledergruppen i Istad kraft AS.

Vi søker en forretningsorientert person som brenner for CRM-faget og har oppdatert
kunnskap og innsikt i bruken av digitale media. Dumotiveres av å skape gode kunde-
opplevelser gjennom segmenterte markedstiltak og har sterk gjennomføringsevne.
Stillingen krever utdannelse innenmarkedsføringminimumpå høyskolenivå og noen
års erfaring innen CRM og forbrukerkommunikasjon, helst fra større virksomhet.

Haukebøtunnelen har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012. Her fra åpningen, ved 
rattet sitter Aukras ordfører Bernhard Riksfjord.

Akselerator Midtnorge NTNU har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012. Her mottar 
Ove Sporsheim fra Marine Roll & Pitch Control pris i april 2013.  
(Faksimile fra Romsdals Budstikke)
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Årsrapport for 2012 fra styret

EIERSKAP OG ORGANISERING

Selskapskapitalen i GassROR IKS på 1,2 million kroner er fordelt på følgende kommuner:

aukra kommune ........................................... 200 000 kroner
midsund kommune ...................................... 200 000 kroner
molde kommune .......................................... 200 000 kroner
Fræna kommune .......................................... 200 000 kroner
eide kommune.............................................. 200 000 kroner
møre og romsdal fylkeskommune   ............ 200 000 kroner

Representantskapet, som er selskapets øverste organ, har i 2012 bestått av;
• Ordfører Aukra kommune, Bernhard Riksfjord.
• Varaordfører Aukra kommune, Helge Kjøll jr.
• Ordfører Eide kommune, Ove Silseth
• Ordfører Fræna kommune, Nils Johan Gjendem
• Ordfører Midsund kommune, Einar Øien 
• Ordfører Molde kommune, Torgeir Dahl
• Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Jon Aasen

Representantskapet har i møte 4.5.2012 valgt følgende styre;

funksjon Navn, styremedlem Valg for
Leder ..................................................... Arne Sverre Dahl, Molde kommune 1 år
Nestleder ...................................................... Per Øvermo, Fræna kommune 1 år
Styremedlem .........................................Monica Kjøl Tornes, Eide kommune 2 år
Styremedlem ..............................................Dagfinn Aasen, Aukra kommune 2 år
Styremedlem .........................................Anne Oterhals, Midsund kommune 2 år
Styremedlem .................... Gro Kosberg, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 år

Personlige varamedlemmer for:  
Arne Sverre Dahl ................. Jannicke Tautra Ingeborgvik, Molde kommune 1 år
Per Øvermo ........................................ Linn Eidem Myrset, Fræna kommune 1 år
Monica Kjøl Tornes ....................................Ole Bjørn Moen, Eide kommune 1 år
Dagfinn Aasen ..................................Anne Jorunn Sandøy, Aukra kommune 1 år
Anne Oterhals ......................................... Kjetil Ugelvik, Midsund kommune 1 år
Gro Kosberg .................. Willy Loftheim, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 år

GassROR IKS har inngått en avtale med Aukra Næringsforum om forretningsførsel. Daglig 
leder i Aukra Næringsforum, Steinar Melbø, er innleid som daglig leder.  Selskapet har 
forretningsadresse; Falkhytten, 6480 Aukra.

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er selskapets revisor.

Bernhard Riksfjord Helge Kjøll jr. Ove Silseth Nils Johan Gjendem

Einar Øien Torgeir Dahl Jon Aasen



7

fORmÅL OG STRATEGI

Fra selskapets vedtekter fremgår at virkeområdet skal være avgrensa til prosjekt og tiltak 
som eierkommunene har nytte av. Selskapets formål er å medvirke til utvikling av:
• Infrastruktur (veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vann- og gassforsyning).
• Tilrettelegging for næringsutvikling (generelle utviklingstiltak, utredninger, 

industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
• Forsknings- og utviklingsprosjekter.
• Aukra som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i hele regionen.

Støtte fra selskapet kan gis i form av tilskudd, ansvarlig lån eller aksjekapital. Bedriftsretta 
tiltak kan ikke støttes. GassROR IKS skal bidra til effektiv ledelse av interkommunale / 
regionale tiltak innenfor selskapets virkeområde.

fINANSIERING

Det er vedtektsfestet at kommunene skal overføre et årlig tilskudd til GassROR IKS 
tilsvarende 10 % av eiendomsskatten kommunene får som følge av Ormen Lange 
utbygginga. Som et minimum skal hver eierkommune betale inn 25 kroner pr. innbygger  
pr. 01.01 i budsjettåret. 

I 2012 har Møre og Romsdal fylkeskommune gitt et tilskudd på kr 625 000.

AKTIVITETER 2012

Det er avviklet 5 styremøter der 48 saker er behandlet. Representantskapet har hatt 2 
møter. Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012:

Disponerte midler - 1000 kr

Prosjekter som har fått støtte i 2012:                    Sum
Haukebøtunnelen .....................................................5 000
gassknutepunkt Nyhamna ......................................1 864
møreaksen ................................................................1 600
Vann til Ormen lange .................................................500
molde kunnskapspark .................................................200
iKuben ..........................................................................375
akselerator midtnorge NtNu .....................................100
aker akademiet ............................................................150
Vind i møre ..................................................................175 
HOtV aS - Vikingepark Hustavika .............................300 
Plassen - molde Kulturbygg aS ...................................270 
Sum .........................................................................10 534

I møte 17.12.2012 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2013 der følgende 
framgår:

GassROR IKS skal være et rent finansieringsselskap slik det fremgår av selskapsavtalen, 
der styrets oppgave blir å behandle innkomne søknader om støtte.  Følgende områder skal 
prioriteres:
• Tiltak som er med å gjøre vår region mer attraktiv. Økt bo-lyst
• Prosjekter som bidrar til økt samarbeidsevne
• Prosjekter der selskapets bidrag utløser penger fra andre kilder
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BuDSjett og øKonomiPlan
Representantskapet har godkjent følgende budsjett for 2013 og økonomiplan for 2014-2016.

 2013 2014 2015 2016 

aukra 15 400 15 900 16 900 17 900
Fræna 615 615 615 615
molde 702 738 774 813
eide 95 99 104 109
midsund 55 57 60 63
møre og romsdal fylke 625 625 625 625
Sum inntekter 17 492 18 034 19 079 20 126
innleid daglig leder  -280            
møteutgifter -25     
revisjon -10  
Honorar styret -69 
andre kostnader -30   
Sum driftskostnader -414 -400  -400  -400 
Finansinntekter 700 700 700 700
midler til disposisjon 17 778 18 334 19 379 20 426
innvilgede tilsagn 14 875 14 060  13 610 7 500
midler til disposisjon 3 731 5 074 6 569 13 726
Kapital før nye tildelinger (*) 33 366 38 440 45 009 58 734  
 

Tall i tusen kroner Budsjett Økonomiplan

(*) Egenkapitalen 1.1.2013 var 29 635. Dersom ingen nye tilsagn vil EK øke med 3 731 til 33 366 pr. 1.1.2014.
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tilSagn og Støtte

I 10 års perioden fra 2007 til 2016 har GassROR IKS utbetalt støtte og gitt tilsagn på til 
sammen 106,5 millioner kroner.

Disponerte midler 2007-2016 - 1000 kr
 
Prosjekter som har fått støtte: ............................................................... Sum
Haukebøtunnelen ................................................................................50 000
molde lufthavnutvikling .....................................................................14 000
gassknutepunkt Nyhamna .................................................................11 582
romsdalsmuseet ...................................................................................8 000
møreaksen .............................................................................................6 825
Vann til Ormen lange ...........................................................................3 500
ergan kystsenter bud .............................................................................2 350
molde kunnskapspark ...........................................................................1 450
Fiskebruer atlanterhavsveien ................................................................1 500
langfjordtunnelen .................................................................................1 200
iKuben .......................................................................................................975
destinasjon molde og romsdal ..............................................................725
akselerator midtnorge NtNu ..................................................................615
Øyriket i romsdal .....................................................................................500 
rOr - Nye molde Sjukehus ......................................................................500
aker akademiet - 3 år ...............................................................................450
Vind i møre ...............................................................................................275
utredning golfbane i Fræna .....................................................................300
bjørnsund leirskole ..................................................................................300
HOtV aS - Vikingepark Hustavika ..........................................................300
ingeniørutdannelse i molde .....................................................................300
Plassen - molde Kulturbygg aS ................................................................270
tV2 program - Ønskedrømmen ...............................................................250
gründercamp romsdal ..............................................................................77
tour de romsdal .........................................................................................50
Klimakampen i romsdal ............................................................................50
romsdalsfilmen 2010 .................................................................................50
Jubileumsgave mFK ....................................................................................50
First lego league .......................................................................................40
molde Jazz ..................................................................................................25
Sum ....................................................................................................106 509
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GASSKNUTEPUNKT NyhAmNA 

GassROR kommunene har i Samarbeidsavtale III blitt enig om å bidra til langsiktige 
positive ringvirkninger for regionen med basis i gassterminalen på Nyhamna i Aukra. I 
den forbindelse ba representantskapet styret i GassROR IKS  om å opprette et prosjekt 
med mål å sikre mer ilandføring av gass til Nyhamna og samtidig arbeide for økte 
ringvirkninger. Det ble avsatt 2 millioner kroner i 3 år fra 2010 til prosjektet. I 2012 ble det 
gjort en evaluering som resulterte i at prosjektet ble forlenget med 3 nye år fra 2013 til 2015.

Prosjektet er ledet av en styringsgruppe bestående av:
• Bernhard Riksfjord, leder, GassROR IKS
• Arne Sverre Dahl, GassROR IKS
• Bengt Endreseth, Møre og Romsdal fylkeskommune
• Ottar Ohren, Høgskolen i Molde
• Kari Hoset Ansnes, LO Møre og Romsdal
• Torill Ytreberg, NHO Møre og Romsdal

Alf Reistad er innleid som prosjektleder.

Videre arbeid

Etter gjennomgang av mandat, oppfølging av referat fra Rundebordskonferansen 2012 og 
Dialogmøte i forbindelse med besøk hos Shell, kom man fram til følgende prioritering av 
videre arbeid i Gassknutepunkt Nyhamna:
 
• Viktig at Gassknutepunkt Nyhamna holder fast på strategien og ikke sprer seg ut i 

vifteform
• Kjerneoppgaven ligger innen olje/gass
• Gassknutepunkt Nyhamna må utnytte sitt store kontaktnett – viktig politisk aktør
• Prioritere arbeidet med å få til regional utvikling og vekst – ”local content”. Herunder 

ligger arbeidet med å trekke nye aktører til regionen. Gjelder for eksempel Kværner og 
potensielle operatørselskap

• Gassknutepunkt Nyhamna bør videreføre arbeidet med økt leteaktivitet i Norskehavet 
inkl Møreblokkene (ref Rundebordskonferansen 2011). Koordineres med Energiregion 
Møre i M&R Fylkeskommune.

• Gi innspill til aktuelle konsekvensutredninger
• Arbeide for å få realisert det regionale gassuttaket på Nyhamna
• Arbeide for å få Shell til å etablere en lokal LNG-produksjon
• Fortsette samarbeidet for å styrke satsingen på petroleumslogistikk ved HiMolde.
 
 
Mye av aktiviteten det siste året har vært knyttet opp mot arbeidet rundt etableringen 
av Nyhamna som et gassknutepunkt for Norskehavet gjennom utbyggingen av Aasta 
Hansteen, Polarled og Nyhamna Utvidelse.
 
Gassknutepunkt Nyhamna har gitt en rekke innspill til konsekvensutredningene for disse 
prosjektene. En har også hatt en tett dialog med utbyggerne og myndighetene for å ivareta 
de lokale interessene.
 
I samarbeid med Aukra kommune og Aukra Næringsforum arrangerte Gassknutepunkt 
Nyhamna et stort informasjonsmøte med 170 deltakere på Soltun våren 2013.
 
Som et ledd i å øke de lokale ringvirkningene har Gassknutepunkt Nyhamna arbeidet for 
at sentrale aktører også etablerer seg med kontor i regionen. Både Kværner og Beerenberg 
har nå besluttet å åpne kontor i Molde.
 
Det er med stor glede vi nå konstaterer at alle disse tre prosjektene, i henhold til planen, 
skal godkjennes i Stortinget før sommerferien 2013.
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Møreaksen har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012

Molde Kunnskapspark har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012

iKuben har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2012
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GASSROR IKS

Falkhytten

6480 Aukra

Tlf.: 91 16 40 64

E-post: post@gassror.no


