Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2022

Behandling
Forslag fra KrF v/ Morten Olsen:
Kommunestyret vedtar likelydende som kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i sitt formål, eierstrategi og krav til avkastning og
utbytte:
Vekst Oppdal holding AS
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Vekst Oppdal holding AS skal være eier og eiendomsselskapet i konsernet der dette ikke
kommer i konflikt med reglene til NAV. Styret i holdingsselskapet skal bidra til at driften i
datterselskapene er sunn.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Vekst Oppdal holding AS: Selskapet skal ikke involvere seg i rent kommersiell drift.
Vekst Oppdal AS: Kommunen vil benytte reserverte kontrakter for å sikre
arbeidsinkluderingsbedrifter oppdrag. Samarbeidsområder mellom
kommuneorganisasjonen og Vekst Oppdal skal identifiseres og søkes gjennomført der
kommunen har nytte av dette.
Selskapet skal være konkurransedyktig overfor sine kunder.
Oppdal treningssenter AS: Eierskapet vurderes ut fra behovet for slike tjenester fra Vekst
Oppdal AS. På bakgrunn av at Vekst Oppdal AS kjøper tjenester fra Oppdal
treningssenter for et beskjedent beløp som kun utgjør 2% av omsetningen til
treningssenteret er det vanskelig å argumentere for eierskap av treningssenteret så lenge
slike tjenester kan kjøpes i markedet. Drift av treningssenter er en ren kommersiell
oppgave og Oppdal kommune bør ikke være engasjert i rent kommersielle selskap.
Alle datterselskapene: Minst to av styrenes medlemmer (styreleder og medlem) skal ha
aktiv, profesjonell næringslivsbakgrunn. Det etableres et eget styre for hvert av
datterselskapene.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

2% resultatgrad før skatt for datterselskapene

Utbytte:

Ikke fastsatt

Oppdal næringshus
FORMÅL MED EIERSKAPET

Oppdal næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap. Hovedoppgaven er å bidra til at
innovasjonsdelen i innovasjonssenteret fylles opp med leietakere som på sikt kan betale
markedsleie for lokalene. Selskapet er et verktøy i Oppdal kommunes arbeid med
næringsutvikling.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med
etablering av innovasjonssenteret i Oppdal. Selskapet har inngått avtaler som per 1.4.2022
ikke gir positiv drift. Disse må reforhandles slik at det gis mulighet for positiv drift. Avgjørelse
om videre drift fattes i første kommunestyremøte i 2023.

TrønderEnergi
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Finansiell investering
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Kommunen er 11. største aksjonær. Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte.
Strategi: Det er ikke ønsker om ytterligere oppkjøp i selskapet. Oppdal kommune er kjent
med at TrønderEnergi ønsker å fusjonere i nytt selskap hvor TrønderEnergi vil ha 49% av
aksjene. Oppdal kommune vil kreve at en slik fusjon skal verne utbytte for dagens eiere,
samt ivareta eierskapet til vannkraften som eies av TrønderEnergi eller kommunene i dag. I
tillegg skal eierskapet til nettselskapet Tensio ivaretas.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

Driftsresultat før skatt skal minst utgjøre 6 % årlig over siste
treårsperiode

Utbytte:

Totalt 200 millioner per år (7,7 millioner kroner for Oppdal kommune)

Oppdal kulturhus
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Oppdal kulturhus KF skal bidra til at Oppdal kommune tilbyr et bredt kulturtilbud i regionen, og
oppfylle visjonen i kommuneplanen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.
Oppdal Kulturhus skal sikre at de vedtektsfestede formålene med foretaket blir oppfylt.
Kommunens kulturpolitiske målsettinger og etiske retningslinjer ligger som basis for driften.
Oppdal kulturhus må legge frem planer med tiltak, budsjett og finansiering for eier slik at eier
kan danne seg et bilde over behovene og prioritering av tiltak.

ReMidt Næring AS:
Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak for kommunestyret om eventuell økt
eierandel.

Vedtak
Ved alternativt avstemming mellom formannskapets innstilling og forslag fra KRF v/Olsen, ble
formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 4 st. (mindretall: H v/Ketil Jacobsen, SP v/ Olav
Skjøtskift og KrF (2 st.)).
Vedtak blir som følger:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i sitt formål, eierstrategi og krav til avkastning og
utbytte:
Vekst Oppdal Holding AS
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Vekst Oppdal Holding AS skal være eier og eiendomsselskapet i konsernet der dette ikke
kommer i konflikt med reglene til NAV. Styret i holdingsselskapet skal bidra til at driften i
datterselskapene er sunn.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Vekst Oppdal AS: Kommunen vil benytte reserverte kontrakter for å sikre
arbeidsinkluderingsbedrifter oppdrag. Samarbeidsområder mellom
kommuneorganisasjonen og Vekst Oppdal skal identifiseres og søkes gjennomført der
kommunen har nytte av dette.
Selskapet skal være konkurransedyktig overfor sine kunder.
Oppdal treningssenter AS: Oppdal kommune som en folkehelsekommune ser det som en
fordel at Oppdal Treningssenter AS er organisert som et datterselskap under Vekst Oppdal
Holding AS. Oppdal Kommune sitt eierskapet i Vekst Oppdal Holding gir en indirekte
mulighet til å ha innflytelse på tjenestetilbudet på senteret slik som å utvikle tilbud til
grupper med særskilt tilpassede behov. Senteret er med å styrker bredde på
fagkompetanse innen vekstkonsernet og slik bidra til å kunne tilby et bredt spekter av
tilbud innenfor arbeidsinkludering.
Alle datterselskapene: Minst to av styrenes medlemmer (styreleder og medlem) skal ha
aktiv, profesjonell næringslivsbakgrunn. Det etableres et eget styre for hvert av
datterselskapene.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

2% resultatgrad før skatt for datterselskapene

Utbytte:

Ikke fastsatt

Oppdal Næringshus AS
FORMÅL MED EIERSKAPET
Oppdal Næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap. Hovedoppgaven er å bidra til at
innovasjonsdelen i innovasjonssenteret fylles opp med leietakere som på sikt kan betale

markedsleie for lokalene. Selskapet er et verktøy i Oppdal kommunes arbeid med
næringsutvikling.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med
etablering av innovasjonssenteret i Oppdal. Selskapet har inngått avtaler som per 1.4.2022
ikke gir positiv drift. Disse må reforhandles slik at det gis mulighet for positiv drift. Avgjørelse
om videre drift fattes i første kommunestyremøte i 2023.

TrønderEnergi
FORMÅLET MED EIERSKAPET
Finansiell investering
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Kommunen er 11. største aksjonær. Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte.
Strategi: Det er ikke ønsker om ytterligere oppkjøp i selskapet. Oppdal kommune er kjent
med at TrønderEnergi ønsker å fusjonere i nytt selskap hvor TrønderEnergi vil ha 50% av
aksjene. Oppdal kommune vil kreve at en slik fusjon skal verne utbytte for dagens eiere,
samt ivareta eierskapet til vannkraften som eies av TrønderEnergi eller kommunene i dag. I
tillegg skal eierskapet til nettselskapet Tensio ivaretas.
KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE
Avkasting:

Driftsresultat før skatt skal minst utgjøre 6 % årlig over siste
treårsperiode

Utbytte:

Totalt 200 millioner per år (7,7 millioner kroner for Oppdal kommune)

Oppdal kulturhus
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Oppdal kulturhus KF skal bidra til at Oppdal kommune tilbyr et bredt kulturtilbud i regionen, og
oppfylle visjonen i kommuneplanen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.
Oppdal Kulturhus skal sikre at de vedtektsfestede formålene med foretaket blir oppfylt.
Kommunens kulturpolitiske målsettinger og etiske retningslinjer ligger som basis for driften.
Oppdal kulturhus må legge frem planer med tiltak, budsjett og finansiering for eier slik at eier
kan danne seg et bilde over behovene og prioritering av tiltak.

ReMidt Næring AS:
Kommunedirektøren bes om å fremme egen sak for kommunestyret om eventuell økt
eierandel.

