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Kraftsenteret mellom fjord og fjell
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Nøkkelinformasjon om hvert enkelt selskap som er registrert i Enhetsregisteret finnes her
https://www.brreg.no/

Nøkkelinformasjonen inneholder informasjon om formål, roller, revisor og kunngjøringer
Regnskapsopplysninger kan finnes i ulike registre. Det mest brukte registeret er https://www.proff.no/
Her kan regnskapstall, informasjon om eiere, roller og kunngjøringer hentes ut.
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Aksjeselskap

6.1 Sunndal Energi Holding AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Sunndal Energi Holding AS Org. nummer: 924 897 856
Selskapet ble stiftet i 2020 gjennom en omdanning av Sunndal Energi KF. Utgjør morselskap i en konsernstruktur
med eierskap i datterselskapene Sunndal Energi AS, Sunett AS og Sucom AS, samt noen andre aksjeselskaper.

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 100 %. Innskutt kapital utgjør ca 161,7 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 var 162,1 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen og eiermøter.
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Innkallinger til generalforsamling inkl. regnskap og årsberetning behandles i kommunestyret for å gi retningslinjer
for kommunens representant i generalforsamlingen.
Kommunestyret oppnevner også valgkomite som også utgjør godtgjørelsesutvalg
Selskapet har utarbeidet retningslinjer for eierstyring og utbyttepolitikk vedtatt i generalforsamlingen

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Kommunens motiv for eierskap er delvis finansielt mht å oppnå utbytte på innskutt egenkapital og
samfunnsøkonomisk gjennom å ha kontroll på en sentral infrastrukturvirksomhet i kommunen.

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Sunndal Energi skal drives forretningsmessig og gi økonomisk avkastning på innskutt kapital. En detaljert
beskrivelse av eierstyring og selskapsledelse er vedtatt av styret og godkjent av generalforsamling og
kommunestyret. Her heter det bl.a.:
Styret har vedtatt en utbyttepolitikk for Sunndal Energi-konsernet som er godkjent av eier. Sunndal Energi
Holding AS legger vekt på langsiktig verdiskaping, og bør gjennomgående ha en god finansiell handlefrihet.
Innenfor disse rammene vil Sunndal Energi Holding før en aksjonærvennlig utbyttepolitikk, men på en slik måte
at finansiering av fremtidige investeringer skal sikre selskapet god soliditet og utviklingsevne.
Utbyttepolitikken legger til grunn følgende retningslinjer for fremtidige utbytter i Sunndal
Energi Holding AS:
• Selskapet har som mål å betale ut et ordinært utbytte på 50% av konsernresultatet etter skatt.
• Ved fastsettelse av størrelsen på det ordinære utbyttet, skal det tas hensyn til investeringsbehov og
investeringsmuligheter samt muligheter og risiko knyttet til Sunndal Energi Holding sin finansiering i
lånemarkedene.
• På selskapets ordinære generalforsamling vil selskapet presentere en rullerende fireårig utbytteplan som
indikerer et forventet nivå på utbytte de kommende år.
Kommunestyret skal vedta instruks til valgkomiteen. Valgkomiteen skal bl.a. sørge for styret sammensettes på
grunnlag av konsernets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, samt evne til å ta balanserte beslutninger.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierskapet opprettholdes

2022
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6.2 Sunndal Næringsselskap AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Sunndal Næringsselskap AS Org. nummer: 945 526 270
Selskapet ble etablert i 1987 med kommunen som majoritetseier, men med eierskap også fra lokalt næringsliv,
Hydro, banker, næringsforening og LO. Kommunen kjøpte ut alle øvrige aksjonærer i 2022.

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 100%. Innskutt egenkapital 307 tusen. Egenkapital 31.12.2021 var 7,5 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen og eiermøter.
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Regnskap og årsberetning legges fram og behandles i kommunestyret før generalforsamlingen
Det legges opp til en orientering fra styret og daglig ledelse i kommunestyret i forbindelse med denne
behandlingen
Formannskapet behandler tjenestekjøp og rammer for virksomheten forøvrig

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Kommunens motiv for eierskapet er at selskapet skal være kommunens utadrettede og bedriftsrettede
virkemiddel for næringsutvikling

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Selskapet har i over 35 år vært benyttet til bedriftsrettet næringsutvikling, etablerer- og rådgivingsstøtte, samt
som prosjektadministrasjon for ulike utviklingsprosjekter. Målet med selskapet har også vært å skape synergier i
samarbeid med det lokale næringsliv. Strategiene rundt selskapets rolle er bl.a. fastsatt i kommunens vedtatte
næringsplan

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.3 Sunndal Næringseiendom AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Sunndal Næringseiendom AS Org. nummer: 979 872 704
Selskapet ble etablert i 1998 som et samarbeid mellom Sunndal Næringsselskap AS og SIVA Eiendom Holding AS. I
2008 ble Hydro Aluminium AS og Sunndal kommune medeiere, bl.a. gjennom overtagelse av større
næringsarealer på Håsøran. Selskapet utgjør morselskap i en konsernstruktur med flere datterselskaper og
eierskap i andre aksjeselskaper.

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 36%, Hydro Aluminium AS 37% og Siva Eiendom Holding AS 27%. Samlet innskutt kapital utgjør
26,6 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 var 38,9 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen og eiermøter.
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Regnskap og årsberetning legges fram som referatsak i kommunestyret
Det er etablert en aksjonæravtale som gir rammer for selskapets virksomhet
Det legges opp til en orientering fra styret og daglig ledelse i kommunestyret minst en gang i
kommunestyreperioden
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KOMMUNENS EIERMOTIVER
Kommunens motiv for eierskap er å stille næringsarealer til disposisjon i næringsutviklingen i kommunen. Dette
skal skje innenfor en økonomisk sunn drift, samt en god forvaltning av den begrensede ressursen som
næringsarealer er i kommunen.

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Selskapet skal være et redskap for næringsutvikling og nyskaping i regionen. SNE eier og forvalter Sunndal
Næringspark, et regulert næringsareal på Håsøran, og skal forvalte dette på en helhetlig, areal og kostnadseffektiv
måte. Selskapet kan også delta i andre næringsutviklingsprosjekter i kommunen. Kommunen forventer at
selskapet tilpasser sin virksomhet i så stor grad som mulig til kommunens prinsipper for eierskap.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.4 Todalsfjordprosjektet AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Todalsfjordprosjektet AS Org. nummer: 946 532 347
Selskapet ble etablert i 1987 og har som formål å arbeide for å få etablert en fergefri forbindelse mellom Sunndal
og Surnadal kommuner

AKSJONÆRER
Møre og Romsdal Fylkeskommune 59,6 %, Sunndal kommune 16,7% og Surnadal kommune 17,0%. Ca 20 øvrige
eier. Innskutt kapital utgjør 8,4 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 utgjør 7,8 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen.
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Kommunen har også en posisjon i valgkomiteen.
Regnskap og årsberetning legges fram som referatsak i kommunestyret
Kommunen har gjennom mange år bidratt med et driftstilskudd til selskapet. Evt behandling av dette skjer i
formannskapet.
Det legges opp til en orientering fra styret og daglig ledelse i kommunestyret minst en gang i
kommunestyreperioden

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Samfunnsøkonomisk, politisk og regionalpolitisk posisjonering

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Selskapet er et instrument for å samle politiske krefter i realiseringen av fjordkryssingen av Todalsfjorden.
Prosjektet er prioritert i investeringsprogrammet til Møre og Romsdal fylkeskommune.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

5

6.5 Akvainvest Møre og Romsdal AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Akvainvest Møre og Romsdal AS Org. nummer: 991 498 281
Etablert i 2007 for å videreføre deleierskapet i Akvaforsk etter omstrukturering til Nofima

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 94,644%, Averøy kommune 4,129% og Møre og Romsdal Fylkeskommune 1,227%
Innskutt egenkapital 8,5 mill kr

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Regnskap og årsberetning legges fram som referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Samfunnsøkonomisk og regionalpolitisk posisjonering

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Akvainvest Møre og Romsdal har en eierpost på 10 % i Nofima AS. Med denne eierposten skal en søke få best
mulig innflytelse på beslutninger og utvikling av Nofima AS, til fordel for Nofima sitt anlegg på Sunndalsøra og
Averøy. Kommunen har et sterkt ønske om å bevare aktivitet og kompetansearbeidsplasser i regionen. Eierposten
i Nofima AS er et strategisk grep for å kunne ha slik innflytelse og innsyn. Eierskapet gir mulighet til å utnevne et
lokalt styremedlem i Nofima AS.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.6 Sunndal Alpinsenter AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Sunndal Alpinsenter AS Org. nummer: 930 214 914

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 96 % og øvrige 4%. Innskutt kapital utgjør 0,8 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 utgjør 1,3 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen.
Kommunestyret har valgt fire kommunestyrerepresentanter pluss leder av ungdomsrådet som eierrepresentanter.
En ansatt i kulturtjenesten har blitt valgt til styreleder i selskapet.
Regnskap og årsberetning legges fram som referatsak i kommunestyret
Kommunen bør vurdere om organiseringen av generalforsamling og styre er hensiktsmessig. Kommunens ansatte
bør i utgangspunktet ikke velges inn i styret.

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Samfunnsøkonomisk og politisk
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NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Sunndal kommune ønsker gjennom sitt eierskap å bidra til å bevare alpinanlegget i Børsetlia som en del av det totale
tilbudet innen sport og friluftsliv i kommunen. Anlegget har også en viktig folkehelsedimensjon. Det har imidlertid
vært utfordrende å drifte anlegget, særlig mht endret klima og redusert driftstid.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.7 Aursjøvegen AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Aursjøvegen AS Org. nummer: 979 124 139

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 41,67%, Molde kommune 41,67% og Statkraft SF 16,67%
Innskutt kapital utgjør 1,3 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 er 1,8 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Regnskap og årsberetning legges fram som referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Samfunnsøkonomisk og regionalpolitisk

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Formålet med selskapet er å drifte og vedlikeholde Aursjøvegen og med det bidra til at allmenheten får tilgang til
Torbudalen, Aursjøen og områdene rundt. Vegen er også et virkemiddel i turist- og besøksaktiviteten i kommunen.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.8 Contrast Adventure Norway AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Contrast Adventure Norway AS Org. nummer: 992 104 465

AKSJONÆRER
Anne Stine Mathiesen 21%, Sunndal kommune 18%, Molde kommune 14% og Romsdal Sparebank 12%. Øvrige
aksjonærer 35%. Innskutt kapital 2,9 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 er 2,0 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen.
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.

KOMMUNENS EIERMOTIVER
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Finansielt

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Kommunen ble eier i selskapet i en periode der aksjeeierskap var benyttet som et næringsutviklingstiltak. Kommunen
har ingen spesielle interesser i selskapet og arbeider for å avvikle eierskapet.

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost selges om mulig og til riktig pris

2022

6.9 Trollheim AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Trollheim AS Org. nummer: 991 323 848

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 6 %, Surnadal kommune 47%, Møre og Romsdal Fylkeskommune 38 %, øvrige eiere. Innskutt
kapital 19,6 mill kr. Egenkapital 31.12.2021 21,9 mill kr.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Samfunnsøkonomisk og politisk

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Sunndal kommune ønsker være tilknyttet en vekstbedrift som kan tilby meningsfulle og utviklende opplærings- og
arbeidsplasser for personer som er varig eller midlertidig utenfor det ordinære arbeidsmarked. Gjennom ulike
arbeidsmarkedstiltak skal det skapes grunnlag for sysselsetting i det ordinære arbeidsmarked eller i selskapet.
Eierskapet har sin bakgrunn i Driva Produkter AS som kommunen eide og som fusjonerte inn i Trollheim Vekst i 2007

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.10 Vinnutrappa AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Vinnutrappa AS Org. nummer: 929 478 371
Etablert i 2022

AKSJONÆRER
Foreningen Vinnutrappas venner 49%, Sunndal IL Fotball 30% og Sunndal kommune 21%. Innskutt kapital 30 tusen

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.

KOMMUNENS EIERMOTIVER
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Samfunnsøkonomisk og regionalpolitisk

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
Selskapet ble stiftet for å realisere prosjektet Vinnutrappa

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.11 Nordmørsmusea AS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Nordmørsmusea AS (selskap under stifting)

AKSJONÆRER
Sunndal kommune 4%. Øvrige kommuner på Nordmøre, samt museumslag etc.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen
Leder i TMK er kommunens representant i generalforsamlingen med ordfører som stedfortreder.

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Felles forvaltning og drift av musea på Nordmøre

NÆRMERE BESKRIVELSE AV EIERMOTIVET
VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

6.12 Øvrige aksjeselskaper
Selskap
Visit Nordmøre & Romsdal AS
Bølgen Invest AS
Kommunekraft AS
Muritunet AS
Samspleis AS
Kristiansund og Nordmøre
Næringsforum AS
Helseinovasjonssenteret AS
ReMidt Næring AS

Org.nr

Eierandel

986 702 628
986 606 890
866 818 452
961 721 652
887 493 952
931 564 374

2,4 %
0,3 %
0,3 %
0,1 %
11,0 %
0,4 %

Virksomhet
Markedsføringsselskap
Investeringsselskap
Bistand konsesjonskraft
Rehabiliteringssenter
Samferdselsutvikling
Næringsutvikling

923 766 553
924 700 742

8,3 %
0,4 %

Helseinovasjon
Innsamling næringsavfall

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen.
Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen med varaordfører som stedfortreder.
Små eierandeler medfører liten innflytelse og eierstyring. Deltagelse i generalforsamling prioriteres normalt ikke.

KOMMUNENS EIERMOTIVER
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Ulike eiermotiver, stort sett samfunnsøkonomisk og regionalpolitiske

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierskapene kan administrativt selges hvis det gis mulighet
for dette.

2022

MERKNAD
Eierposisjonene i disse selskapene har ingen strategiske dimensjoner. Det er ikke naturlig å bruke ressurser på
eierstyring eller rapportering av selskapene.
Selskapet Samspleis AS er under avvikling.
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7.

Interkommunale selskap

7.1 Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS Org. nummer: 823 730 012

ANDRE DELTAKERE
Molde, Rauma, Aukra, Gjemnes, Tingvoll

FORMÅL
Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder: drifte et brann- og redningsvesen som kan
ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter lov og forskrifter på en effektiv og sikker måte.
Brann- og redningsvesenet skal være best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor basert
på oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse, samt forebyggendeanalyse- og beredskapsanalyse. Brann- og
redningsvesenet skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende
og beredskapsmessige arbeidet. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli
enige om.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Deltakelse i representantskap og eiermøter.
I tillegg kan det avholdes faglige, administrative samarbeidsmøter.
Selskapsavtale
Kommunestyret velger eierrepresentanter til representantskapet.
Innkalling til representantskap inkl. regnskap og årsberetning, samt protokoll fra samme legges fram som
referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Effektiv tjenesteproduksjon
Samfunnsøkonomisk

7.2 Kristiansund og Nordmøre havn IKS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Kristiansund og Nordmøre havn IKS Org. nummer: 987 712 720

ANDRE DELTAKERE
Aure, Averøy, Gjemnes, Hitra, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Tingvoll

FORMÅL
Havnevesenet er opprettet for å ivareta og samordne den kommunale havnevirksomheten i
samarbeidsområdet. Havnevesenet skal sammen med andre interesser bidra til et konkurransedyktig og
kostnadseffektivt havnetilbud i regionen, og for tilrettelegging av infrastruktur som sikrer en best mulig
forbindelse mellom sjø- og landtransporten. Havnevesenet skal ivareta de administrative og
forvaltningsmessige oppgaver som etter havne- og farvannsloven og annen lovgivning som gjelder
havnesektoren, påhviler de samarbeidende kommunene. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på
en best mulig, samlet ressursutnyttelse. For å opprettholde og videreutvikle sjøtransportene og den
kommunale havnevirksomheten i samarbeidsområdet, samt denne virksomhetens trafikkgrunnlag, kan
havnevesenet engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig for
de samarbeidende kommunenes havneinteresser.
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KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Deltakelse i representantskap og eiermøter.
I tillegg kan det avholdes faglige, administrative samarbeidsmøter.
Selskapsavtale
Kommunestyret velger eierrepresentanter til representantskapet.
Innkalling til representantskap inkl. regnskap og årsberetning, samt protokoll fra samme legges fram som
referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Effektiv tjenesteproduksjon
Samfunnsøkonomisk

7.3 ReMidt IKS
INFORMASJON OM SELSKAPET
ReMidt IKS Org. nummer: 975 936 333

ANDRE DELTAKERE
Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Melhus, Midtre Gauldal, Kristiansund, Tingvoll,
Oppdal, Smøla, Averøy, Aure

FORMÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommunene har i tilknytning til innsamling, transport,
behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i
eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er
tildelt enerett innenfor avfallsområdet og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre
forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å
redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut
tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Deltakelse i representantskap og eiermøter.
I tillegg kan det avholdes faglige, administrative samarbeidsmøter.
Selskapsavtale
Kommunestyret velger eierrepresentanter til representantskapet.
Innkalling til representantskap inkl. regnskap og årsberetning, samt protokoll fra samme legges fram som
referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Effektiv tjenesteproduksjon
Samfunnsøkonomisk

7.4 Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Org. nummer: 982 330 459

ANDRE DELTAKERE
Møre og Romsdal fylkeskommune og alle øvrige kommuner i fylket

FORMÅL
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Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå eigarane eller slikt materiale som desse tek ansvar for, blir teke
vare på og gjort tilgjengeleg for offentleg bruk, forsking og andre administrative og kulturelle føremål, i
samsvar med arkivlova. Selskapet skal i samråd med eigarane arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle
arkivtenester hos eigarane, m.a. ved å bistå i utarbeiding av arkivplan og oppbygging av eigaranes arkiv, stå
for opplæring og rettleiing i arkivsystem og arkivrutinar, gje råd og ha tilsyn med arkivlokale, og bistå med
anna arkivarbeid for eigarar. Selskapet utfører arbeid for den einskilde eigar som står i høve til eigarens del av
driftstilskotet. Selskapet kan etter nærare vedtak av styret prise visse tenester og slik h eigne inntekter. Dei
tenestene som kan prisast skal i hovudsak vere slike som ikkje vil bli gjevne til alle eigarar, eller eigarar vil ha
ulik etterspurnad etter, eller tenester som ligg utanfor arkivets hovudføremål. Selskapet skal vere ein
bidragsytar i problemstillingar knytt til private arkiv. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utanom arkivets
ordinære arbeidsoppgåver, blir det søkt finansiering mellom eigarar eller andre som spesielt ønskjer prosjektet
gjennomført. Selskapet har høve til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgjevar betaler for
tenestene og det ikkje går ut over arkivets hovudoppgåver. Definisjonen av føremål og ansvarsområde er
uttømmande. Styret og representantskapet har ikkje mynde til å fatte vedtak på område som ikkje er nemnt
ovanfor

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Deltakelse i representantskap og eiermøter.
I tillegg kan det avholdes faglige, administrative samarbeidsmøter.
Selskapsavtale
Kommunestyret velger eierrepresentanter til representantskapet.
Innkalling til representantskap inkl. regnskap og årsberetning, samt protokoll fra samme legges fram som
referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Effektiv tjenesteproduksjon
Samfunnsøkonomisk

7.5 Krisesenteret for Molde og omegn IKS
INFORMASJON OM SELSKAPET
Krisesenteret for Molde og omegn IKS Org. nummer: 992 209 410

ANDRE DELTAKERE
Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes

FORMÅL
Selskapet skal gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller
trusler om vold i nære relasjoner. Selskapet skal arbeide aktivt for å synliggjøre og bekjempe vold i nære
relasjoner. Unntaksvis kan selskapet også kunne gi mulighet for nødrettsplassering av barn for politi og
barneverntjeneste i våre eierkommuner.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Deltakelse i representantskap og eiermøter.
I tillegg kan det avholdes faglige, administrative samarbeidsmøter.
Selskapsavtale
Kommunestyret velger eierrepresentanter til representantskapet.
Innkalling til representantskap inkl. regnskap og årsberetning, samt protokoll fra samme legges fram som
referatsak i kommunestyret

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Effektiv tjenesteproduksjon
Samfunnsøkonomisk
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8.

Interkommunale samarbeid

8.1 IKT Orkide
INFORMASJON OM SAMARBEIDET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Kristiansund som vertskommune fra 2023

ANDRE DELTAKERE
Aure, Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Rindal, Smøla, Surnadal, Tingvoll

FORMÅL
Formålet med IKT Orkidé er å møte felles IKT-utfordringer for deltakerne gjennom utvikling, innkjøp,
implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT-behov, imøtekommer
myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kommunale tjenester. Formålet med denne avtalen er
å sikre deltakerkommunenes mulighet til å delta i en digital transformasjon gjennom fellesprosjekter og tilgang
til nødvendig kompetanse, samt bidra til kompetanseløft innenfor dette fagområde i den enkelte kommune.
IKT Orkidé skal også bidra til at kommunenes IKT løsninger sikres og beskyttes på en best mulig måte.
Samarbeidet har som mål å sørge for at det er et reelt samarbeid hvor alle parter bidrar og mottar

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Rådgivende organ bestående av kommunedirektør eller andre med delegert fullmakt
Samarbeidsavtale

8.2 Indre Nordmøre Barnevernstjeneste
INFORMASJON OM SAMARBEIDET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Surnadal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Surnadal, Rindal, Tingvoll

FORMÅL
Formålet med denne felles barneverntjenesten er å drive og videreutvikle tjenestetilbudet på vegne av
deltakerkommunen, samt rekruttere og beholde kompetent, fagutdannet personale. Gjennom denne
tjenesten bli bedre i stand til å gi rett hjelp til rett tid for de barn, unge og familier som trenger bistand fra
barnevernet i deltakerkommunene.
Høy kvalitet preges av:
• Tilgjengelighet og åpenhet
• Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandling
• Aktiv forebyggende innsats i alle kommunene
• Høy barnefaglig kompetanse
• God informasjonsstrategi om barnevernet
• Godt og stabilt arbeidsmiljø

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale
Samarbeidsmøte med kommunedirektører og tjenesteledere
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8.3 NAV Indre Nordmøre
INFORMASJON OM SELSKAPET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Sunndal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Surnadal, Tingvoll

FORMÅL
Formålet med denne felles NAV-tjenesten er å drive og videreutvikle tjenestetilbudet på vegne av
samarbeidskommunene og vertskommunen, samt rekruttere og beholde kompetent, fagutdannet personale.
NAV skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad. Det er også et mål at NAV skal
få større handlingsrom, og bli myndig og løsningsdyktig.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale
Partnerskapsmøte med NAV-direktør og kommunedirektører

8.4 Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid
INFORMASJON OM SAMARBEIDET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Surnadal kommune som vertskommune med Kristiansund
kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Tingvoll

FORMÅL
Innkjøpssamarbeidet har som hovedoppgave å ivareta kommunenes behov ved inngåelse og oppfølging av
innkjøpsavtaler. Med innkjøpsavtaler menes her rammeavtaler knyttet til spesifikke varegrupper og større
engangskjøp som partene ser det hensiktsmessig å foreta i fellesskap. Innkjøpssamarbeidet skal sørge for at
kommunene gjør optimale innkjøp med hensyn til kostnadseffektivitet og kvalitet, samt bidra til effektive
innkjøpsrutiner og en samlet kompetanseheving på innkjøpsområdet. Det til enhver tid gjeldende
strategidokumentet for innkjøpssamarbeidet skal være førende for denne samarbeidsavtalen.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale
Samarbeidsmøte med kommunedirektører

8.5 Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Sunndal og Tingvoll
INFORMASJON OM SAMARBEIDET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Sunndal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Tingvoll

FORMÅL
Formålet med felles PP- tjeneste er å bistå kommunenes barnehager og skoler i kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for bedre tilrettelegging av barnehagetilbud og opplæring for barn med særlige behov.
PP-tjenesten skal utarbeide lovpålagte sakkyndige vurderinger og samarbeide med andre fagpersoner i
kommunene i det forutgående utredningsarbeidet.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
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Samarbeidsavtale
Samarbeidsmøte med kommunedirektører

8.6 Interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern
INFORMASJON OM SELSKAPET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Surnadal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Heim, Surnadal, Rindal, Tingvoll

FORMÅL
Samarbeidet har som formål et en gjennom felles ressursbruk på en hensiktsmessig måte kan få gjennomført
tilsyn samt treffe nødvendige enkeltvedtak som er hjemla i Folkehelselova kapittel 3.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale

8.7 Molde interkommunale legevakt
INFORMASJON OM SELSKAPET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Molde kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Molde, Rauma, Hustadvika, Aukra

FORMÅL
Drift av legevaktsamarbeid

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale
Administrativ styringsgruppe

8.8 Oppvekstnettverk Nordmøre
INFORMASJON OM SELSKAPET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Surnadal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Tingvoll

FORMÅL
Nettverkssamarbeidet har som hovedoppgave å bidra til å øke den samlede felles kapasiteten for
kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren. Samarbeidets personalressurser skal bidra til koordinering og samarbeid
mellom kommunene, og mellom kommunene og aktuelle samarbeidsparter. Det er til enhver tid gjeldende
strategi for nettverkssamarbeidet, innenfor nasjonale og lokale rammer, som skal være førende for denne
samarbeidsavtalen.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale
Administrativt samarbeidsforum.
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8.9 Interkommunal tobakk- sal- og skjenkekontroll
INFORMASJON OM SELSKAPET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Surnadal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Aure, Heim, Surnadal, Rindal, Tingvoll

FORMÅL
Samarbeidet har som formål at ein gjennom felles ressursbruk på ein hensiktsmessig måte kan få gjennomført
kontrollen med sal av tobakk, røyking i skjenkelokaler, sal og skjenking av alkoholhaldig drikk, som kommunane
er pålagt i heimel i alkoholloven av 01.01.1990 og tobakkskadeloven av 09.03.1973.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale

8.10 Jordmortjenester
INFORMASJON OM SELSKAPET
Administrativt vertskommunesamarbeid med Sunndal kommune som vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Tingvoll

FORMÅL
Samarbeidet har som formål at en gjennom felles ressursbruk på en hensiktsmessig måte sørger for å
innfri krav stilt i helse- og omsorgstjenestelovens§§ 3-1 og 3-2 punkt 2.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale

8.11 SuSu kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid
INFORMASJON OM SELSKAPET
Interkommunalt samarbeid jfr kommunelovens kapittel 19 om kommunale oppgavefellesskap

ANDRE DELTAKERE
Surnadal

FORMÅL
3.a Utgangspunkt - Samarbeidet «SuSu – kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid» skal bygge på
• gode erfaringer og resultater fra gjennomføringen av SuSu-programmet fra starten i 2014
• et næringsliv i vekst med betydelig verdiskaping og utviklingsvilje
• at Todalsfjordprosjektet kommer og vil representere en betydelig vekstimpuls for regionen
3.b Hovedområder for tiltak: Bedriftsretta. Følgende hovedområder skal prioriteres i programperioden:
• Bedriftsretta tiltak – tiltaksstøtteordning til bedrifter med vekstambisjoner
• Etablere og gjennomføre et eget vekstprogram for SMB-bedrifter
• Styrke etablereoppfølginga
• Støtte og delta i større utviklingsprosjekter basert på lokale fortrinn som bidrar til nyskaping og vekst
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3.c Hovedområder for tiltak: Styrke regionen som arbeidsmarked / vekstimpuls Todalsfjordprosjektet. Følgende
hovedområder skal prioriteres i programperioden:
Rekrutteringstiltak
• Møteplasser
• Videreutvikle samarbeidet mellom virkemiddelaktørene på Indre Nordmøre
• Samspille med utviklingsaktører, kunnskaps og FoU-miljø i Molde, Kristiansund og Trondheim
• Kompetanseutviklingstiltak, bla gjennom samarbeid med de videregående skolene
• • Andre samarbeidstiltak i tråd med programmets mål

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Vedtekter
Deltakelse i representantskap
Kommunestyret velger representanter til representantskap

8.12 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
INFORMASJON OM SAMARBEIDET
Interkommunalt samarbeid ihht tidligere kommunelov §27. Molde kommune er vertskommune.

ANDRE DELTAKERE
Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes

FORMÅL
Kontrollutvalgssekretariatet har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning
og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.
Sekretariatet er direkte underordnet kontrollutvalgene i de samarbeidende kommuner og skal følge de
retningslinjer og pålegg som utvalgene gir.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Styrerepresentasjon
Samarbeidsavtale

MERKNAD
Dette samarbeidet er et §27 samarbeid. Det arbeides med en mulig sammenslåing av tilsvarende samarbeid på
Nordmøre og fylkeskommunen. Dette er ikke på plass. Frist for omdanning er i løpet av 2023. Alternativet som
er foreslått er et kommunalt oppgavefellesskap etter §19.

8.13 Nordmøre interkommunale utvalg mot forurensing
INFORMASJON OM SAMARBEIDET
Interkommunalt samarbeid ihht tidligere kommunelov §27
Kristiansund kommune er vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Tingvoll

FORMÅL
Et interkommunalt samarbeid som ivaretar at det overordnede sikkerhetsansvaret for kommunen og
innbyggere blir ivaretatt

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Representantskapet består av en representant fra hver kommune.
Kommunestyret velger eierrepresentanter til representantskapet.
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MERKNAD
Dette samarbeidet er et §27 samarbeid. Det må arbeides for å tilpasse dette til ny kommunelov innen 2023.
Det ble utarbeidet et forslag til en samarbeidsavtale basert på §19 i kommuneloven om kommunalt
oppgavefellesskap. Saken ble behandlet i kommunestyret i k.sak 65/21. Kristiansund kommune avviste våre
forslag til endringer av samarbeidsavtalen. Saken er ikke fulgt opp videre av styret i NIUA. Administrasjonen vil
følge opp saken videre og bidra til å få avklart organiseringen.

8.14 Nordmøre Interkommunalt politisk råd
INFORMASJON OM SELSKAPET
Interkommunalt samarbeid jfr kommunelovens kapittel 18 om interkommunale politiske råd
Kristiansund kommune er vertskommune

ANDRE DELTAKERE
Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Surnadal og Tingvoll,

FORMÅL
Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene.
Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.
Rådet skal;
• være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling
• initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker regionen som en bærekraftig og
konkurransedyktig region
• uttale seg i overordnede politiske og strategiske spørsmål, og spesielt til spørsmål og saker som angår
Nordmøre i tråd med vedtatt strategi
• være en tydelig strategisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv gjennom å være et bindeledd
mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige premissleverandører og styringsorgan
• være et kontaktpunkt og samarbeidsorgan for andre regionale utviklingsaktører som andre regionråd,
fylkeskommune, fylkesmann, stortingspolitikere og andre relevante aktører.
Til enhver tid gjeldende strategi brukes som metode og rettesnor i arbeidet i interkommunalt politisk råd.

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Samarbeidsavtale
Deltakelse i representantskap
Ordfører er kommunens representant i representantskapet med varaordfører som stedfortreder

9.

Samvirkeforetak og andre

9.1 Møre og Romsdal Revisjon SA
INFORMASJON OM SELSKAPET
Møre og Romsdal Revisjon SA Org. nummer: 923 746 552

ANDRE DELTAKERE
Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Rindal, Smøla, Stranda, Sula,
Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Vestnes, Ålesund, Møre og Romsdal Fylkeskommune

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
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Generalforsamlingen
Ordfører er kommunens representant med varaordfører som stedfortreder

KOMMUNENS EIERMOTIVER
Effektiv tjenesteproduksjon
Regionalpolitisk posisjonering

VURDERING AV EIERPOST

VURDERT ÅR

Eierpost opprettholdes

2022

9.3 Andre
Selskap
Biblioteksentralen SA

Org.nr

Eierandel

Virksomhet

910568 183

KOMMUNENS «STYRINGSREDSKAP»
Generalforsamlingen med kommunens representant i generalforsamlingen.
Små eierandeler medfører liten innflytelse og eierstyring.

MERKNAD
Eierposisjonene i disse selskapene har ingen strategiske dimensjoner. Det er ikke naturlig å bruke ressurser på
eierstyring eller rapportering av selskapene.
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