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MØTEINNKALLING 

Innkalling til styremøte i Sunndal Næringsselskap AS 

I Aura Næringshage, Sunndalsøra   

MANDAG 25.april kl 09.00 – 12.30  

Lunsj serveres ca 1130 
 

Styredokumentene sendes lokale media samtidig som til styrets medlemmer og varamedlemmer. 
Saker unntatt offentlighet sendes kun til styrets medlemmer og varamedlemmer. 

Saknr Sak / tekst 

 Oppfølgings- og orienteringssaker: 

18/16 Godkjenning og underskriving av protokoll fra møte 15.02.16   

19/16 Orienteringssaker 

20/16 Orienteringssaker unntatt offentlighet (Offl § 13 jf Fvl § 13) 

21/16 Sunndal-Surnadal – samarbeid om næringsutvikling – status 

 Beslutningssaker: 

22/16 Årsregnskap 2015  

23/16 Styrets årsberetning 2015 

24/16 Bestillingsdokument Sunndal kommune - SUNS 

25/16 Strategiplan SUNS 2016 - 2020   

26/16 Smoltkonferansen 2016 – rammer og budsjett  

27/16 IN2IT Internasjonal Dansefestival – søknad om tilskudd 

 Drøftingssaker: 

28/16 Prosjekt Øvre Sunndal 2015-2018 

29/16 Aura Næringshage og Aura Kulturhage  

30/16 Søknader om tilskudd til utviklingstiltak  

 Eventuelt 

 

Eventuelle forfall meldes SUNS’ kontor snarest.  
 

Sunndalsøra 18.04.16 
 
 

Ståle Refstie (sign)/ styreleder 
 

 
Per Helge Malvik  

daglig leder 

Styremedlemmer:   Personlig vara: Saksdokumentene 
går til 
styremedlemmer, 
varamedlemmer og 
observatør per e-
post.  
 
 
Varamedlemmer 
møter bare ved 
forfall, og etter 
særskilt innkalling 

 Ståle Refstie  Bente Mosbakk 

 Tove Hundseth  Kjell Arne Nerland  

 Bergsvein  Brøske  Oddveig Gikling-Bjørnå 

 Torstein Ottem  Asbjørn Tronsgård 

 Tine Grytnes Laskerud  Egil Tørset 

 Per Arne Vullum  Liv Brevik 

Observatør:    

o Per Ove Dahl, rådmann   
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Oppfølgings- og orienteringssaker: 

 
18/16 Godkjenning og underskriving av protokoll fra møte 15.02.16 
Vedlegg: Protokoll   
Innstilling: 

Protokollen fra styremøte 15.02.16 godkjennes. 
 

 
19/16 Orienteringssaker 
a) Referatsaker:  
 SUNS – endringsmelding til Brønnøysund etter e.ord generalforsamling 15.feb 
 Møre og Romsdal fylkeskommune – tildeling av hoppid-midler for 2016 (Sunndal kr 100.000)  
 
b) Andre orienteringssaker: 
 Årsmøte i Sunndal Næringsforening 16.03.16 
 Næringsforeningas FROKOSTMØTE 16.03.16 
 Drøftingsmøte med Møre og Romsdal fylkeskommune 07.04.16 

 SUNS Nyhetsbrev I / 2016 
 Deltakelse på Sunndal Kjemisk sitt infomøte om kommunereformen 15.04.16 
 Møte med Innovasjon Norge 20.04.16 
 Generalforsamling og eiermøte i Samspleis 20.04.16 
 SNEs dialogmøte med aktørene i Sunndal Næringspark 21.04.16 
 Nessetkonferansen 21.04.16 
 Årsmøte og medlemsmøte i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 28.04.16 
 
 Status Sunndalkonferansen 2016 
 Status regionalt reiselivsprosjekt Sunndal- Surnadal: Anbefaling attraksjoner 
 
c) Tilskudd og rådgiving 2016 – status  
Oversikt legges fram i møtet. 
 
Innstilling: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
                                      

20/16 Orienteringssaker unntatt offentlighet (Offl § 13 jf Fvl § 13) 
Saken legges fram i møtet 
 
Innstilling: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 

 
21/16 Sunndal-Surnadal – samarbeid om næringsutvikling - status 
Vedlegg: 
 Protokoll fra møte i Programstyret for 08.04.16   
 
Saksopplysninger:  

Det vil bli gitt nærmere orientering i møtet med utgangspunkt i vedlagte protokoll. 
 
Innstilling: 

Styret tar framlagte opplysninger i saken til orientering. 
 
 

Beslutningssaker: 
 
22/16 Årsregnskap 2015   
Vedlegg: Årsregnskap 2015 (ferdig revidert) 
 
Saksopplysninger: 
Foreløpig årsregnskap 2015 ble framlagt og gjennomgått i styremøtet 18.02. Det er ingen vesentlige 
endringer fra det foreløpige regnskapet. 
 

Det har vært en sterk aktivitetsvekst i SUNS de siste årene, noe som gjenspeiler seg i årsregnskapene. 
Omsetningen i 2015 på nær 16 mill kr er den høyeste i selskapets historie. Stor prosjektaktivitet og –
omfang bla ifbm «SuSu-Programmet», der også egeninnsats inngår i finansieringen, er hovedårsaken.  
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Fra 2009 til 2015 har SUNS hatt en omsetningsvekst på 75%. 
Se for øvrig følgende nøkkeltall og tabell: 
 
Sunndal Næringsselskap AS

Økonomisk utvikling

Regnskapstall SUNS - utdrag 2015 2014 2013 2012 2011 2010

SUM Driftsinntekt 15 949 890         14 643 921      12 125 409      11 661 622      9 644 772        9 120 184        

Herav bevilgning fra Sunndal kommune:

*Grunnfinansiering drift (1,4 mill NOK) og tilskudd (0,9 mill)        2 300 000 2 300 000        2 300 000        2 300 000        2 300 000        2 000 000        

*Omstillingsprosjektet "Sunndal 2013" 1 200 000        1 200 000        1 200 000        1 200 000        

*Næringssamarbeid Sunndal-Surnadal        1 500 000 1 500 000        

*Andre enkeltprosjekter           225 000 225 000          954 500          1 000 000        1 000 000        162 500          

SUM Driftskostnad 16 143 713         14 786 965      12 129 145      11 322 198      8 971 217        8 938 369        

Driftsresultet (193 823)             (143 044)          (3 736)             339 424           673 555           181 815           

Finansinntekt 275 612              264 916           190 498           96 014             (222 341)          84 679             

Skatt 0 (4 128)             22 502             124 489           213 041           25 859             

Årsresultat 81 789               126 000           164 260           310 949           238 173           240 635            
 

 
 
Innstilling: 

Framlagte forslag til årsregnskap for Sunndal Næringsselskap AS 2015, godkjennes og vedtas 
lagt fram for generalforsamlingen i selskapet. Overskuddet foreslås tilført egenkapitalen. 

 
 

23/16 Styrets årsberetning 2015   
Vedlegg: Sunndal Næringsselskap – styrets årsberetning for 2015 
 
Saksopplysninger: 
Styret fattet følgende vedtak i møte 15.02.16, sak 12/16: Årsrapport 2015 – foreløpig behandling: 
 

Styret går inn for at SUNS årsrapport for 2014 utarbeides etter samme lest som i 2014 
Daglig leder bes vurdere aktuelle supplerende informasjonstiltak i forbindelse med 
framleggelsen av årsrapporten, jfr også oppfølgingen av «Bestillingsdokumentet». 
Styret er innstilt på å drøfte nærmere SUNS informasjons- og kommunikasjonsstrategi når 
gjeldende strategiplan for SUNS skal rulleres til våren 2016. 

 
I tråd med dette vedtaket legges vedlagte forslag til styrets årsberetning for 2015 fram. 
 
Innstilling: 

Framlagt forslag til styrets årsberetning for Sunndal Næringsselskap AS 2015 godkjennes og 
vedtas lagt fram for generalforsamlingen i selskapet. 
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24/16 Bestillingsdokument Sunndal kommune - SUNS   
Vedlegg: Forslag til bestillingsdokument 06.02.16 

 
Saksopplysninger: 
Vedlagte forslag til Bestillingsdokument er utarbeidet i samråd med Rådmannen. Det gjenstår fortsatt 
noen justeringer, men hovedelementene vil bli som angitt i det vedlagte dokumentet. 
 
Bakgrunn for saken er gjengitt i vedlegget. Det legges opp til en årlig drøfting og evaluering av 
Bestillingsdokumentet mellom partene, og at evt forslag til endringer for kommende budsjettår skal 
legges fram for Økonomi- og planutvalget og styret i SUNS. 
 
Innstilling: 

Saken legges fram for styret til behandling. 
 
 

25/16 Strategiplan SUNS 2016-20 
Vedlegg:  Som eget vedlegg følger «Strategiplan SUNS 2016-20» Drøftingsnotat. Notatet er et internt 

arbeidsdokument og unntatt offentlighet (Offl § 14). 
 
Saksopplysninger: 
Styret og ansatte hadde en strategisamling 19. og 20.oktober i fjor. Oppsummeringen fra samlingen 
framgår av vedlagte notat, pkt 4.  
 
For bakgrunnsdokumenter for øvrig henvises til SUNS nettsider: www.suns/Om oss /Dokumenter. Her 
ligger den nye Næringsplana (2015-20), samt SUNS strategiplan for forrige planperiode (2012-15) 
 
Styret inviteres til å gi innspill og føringer til den nye strategidokumentet for SUNS, samt justere den 
videre framdriftsplana for strategiprosessen. 
 
Innstilling: 

Saken legges fram for styret til behandling. 
 

 
26/16 Smoltkonferansen 2016 – rammer og budsjett 
Saksopplysninger: 
Styret behandlet i møte 14.12.15, sak 77/15: Samarbeidsavtale mellom SUNS og Nofima om 
konferansen «Fremtidens smoltproduksjon» 2016, og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

Styret viser til opplysningene i saksutredningen og samarbeidsavtalen mellom SUNS og Nofima 
om konferansen «Fremtidens smoltproduksjon» gjennomført i 2014. Styret slutter seg til at 
denne avtalen også skal være mal for konferansesamarbeidet i 2016.  
 
Styret slutter seg videre til de føringer for konferansesamarbeidet i 2016 som er gjengitt i 
saksframlegget.  
 
Styret ber om å få framlagt et budsjett for konferansen i 2016, og vil vurdere et evt økonomisk 
bidrag fra SUNS til konferansen i lys av dette. 

 
Utdrag fra saksopplysningene gjengitt i sak 77/15: 
Nofima og SUNS er eiere av og samarbeider om å arrangere konferansen «Fremtidens 
smoltproduksjon». Intensjonen er å arrangere konferansen hvert annet år på Sunndalsøra. Så langt 
er konferansen gjennomført i 2012 og 2014 med svært god oppslutning (over 230 deltakere i 2014) 
og gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  Det er foretatt evalueringer av konferansene i 2012 og 
2014 som utgjør et godt grunnlag for planleggingen av konferansen i 2016.  

 
Ved de to tidligere konferansene har samarbeidet vært koordinert i en felles prosjektgruppe med 
representanter fra Nofima og SUNS, og med slik hovedfordeling oppgavemessig:  
 Nofima har ansvar for faglig innhold, samt diverse tilrettelegging 
 SUNS har ansvar for markedsføring, logistikk og innkvartering, samt diverse tilrettelegging  

 
Følgende føringer er lagt for konferansesamarbeidet i 2016: 
 Konferansen skal budsjetteres i balanse / med et mindre overskudd når forventede tilskudd fra 

Forskningsrådet og M&Rfk er medregnet 
 Det skal være likeverdighet i ansvar og risiko mellom de to eierne / arrangørene, dvs at dersom 

prosjektet ikke går i balanse eller gir overskudd deles underskuddet 50/50.  
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Budsjettet for årets konferanse ble vedtatt på møte i den felles prosjektgruppa 01.04.16. Budsjettet 
legger opp til et overskudd på kr 27.800, og er basert på: 
 Samlet prosjektkostnad kr 1.436.700 (2014: 1.671.117) 

 Samlet inntekt på kr 1.464.500 (2014: 1.679.869) med et deltakerantall på 200 (2014: 230) og 
tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Forskningsrådet på til sammen kr 250.000 

 
Vurdering: 
Det foreligger så langt ikke tilsagn på omsøkte beløp fra fylkeskommunen og Forskningsrådet (søknader 
er ennå ikke sendt). Det vil alltid være usikkerhet knyttet til antall deltakere i et konferanseprosjekt. 
Prosjektgruppa mener imidlertid at det skisserte budsjettet er realistisk. Budsjettet legger ikke opp til 
at SUNS skal bidra med tilskudd til konferansen, men må dele risikoen ved et evt underskudd.  
 
Innstilling: 

Styret viser til sitt vedtak i sak 77/15: Samarbeidsavtale mellom SUNS og Nofima om 
konferansen «Fremtidens smoltproduksjon» 2016, og tar framlagte opplysninger om budsjettet  
for konferansen i 2016 til etterretning. 
 
 

27/16 IN2IT Internasjonal Dansefestival – søknad om tilskudd 
Vedlegg:  Søknad mottatt 04.04.16, med tilhørende budsjett og program 
    
Saksopplysninger: 
I tråd med innstilling fra SUNS ble Tendai Makurumbadi 11.11.15 tildelt et tilskudd på kr 50.000 til et 
forprosjekt for utvikling og etablering av «IN2IT – International Dance Festival» i Sunndal i 2016 i 
henhold til framlagte søknad og prosjektskisse. Tilskuddet var forutsatt nyttet til  

o gjennomføring av en pre-festival i desember 2015, og  
o forberedende arbeid for etablering av «In2it – International Dance Festival» i Sunndal fra 

2016, herunder organisering og finansiering denne 
 
Forprosjektet ble gjennomført i henhold til intensjonene. Sluttrapport med regnskap er mottatt av 
SUNS og tilskuddet utbetalt iht tilsagnet.  
 
Vedlagte søknad gjelder neste trinn: Den første «ordinære» festivalen som planlegges gjennomført i 

oktober 2016, og bygger på erfaringene fra pre-festivalen i desember 2015. Samlet budsjett for 
arrangementet er på kr 671.000. Inntektene er tilskudd fra ulike offentlige kultur-instanser, i tillegg til 
billettinntekter. Søknadssum til SUNS er kr 71.000. 
 
Vurdering: 
Tiltaket er nyskapende og vil gi positive effekter både når det gjelder omdømme / attraktivitet og som 
enkeltarrangement for Sunndal, dersom det lykkes i tråd med intensjonene.  
 
Tendai Makurumbadi er deltaker i Aura Næringshage sin kulturhagesatsing, og får gjennom dette 
tilgang til en del rådgivingsressurser via SUNS. I denne sammenheng arbeides det også med 
tilgrensende aktiviteter innen kulturnæring, med utgangspunkt i dans. 
 
Styret tilrås å yte et utviklingstilskudd til prosjektet.  
 
Innstilling: 

Styret i SUNS innstiller: 
1. Styret i SUNS viser til framlagte søknad mottatt 04.04.16 fra IN2IT – International Dance 

Festival v Tendai Makurumbadi og gir tilsagn om et utviklingstilskudd på inntil kr 70.000 til 
gjennomføring av omsøkte tiltak. 

2. Gjeldende standard vilkår for tilskudd fra SUNS gjelder. 
 

Tilskuddet dekkes av tilskuddsmidler til bedrifter og etablerere stilt til disposisjon for SUNS fra 
Sunndal kommunes næringsfond  
 
Innstillingen oversendes Sunndal kommune ved rådmannen til endelig avgjørelse. 
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Drøftingssaker: 

 
28/16 Prosjekt Øvre Sunndal 2015-2018 

Saksopplysninger: 
Det vises til tidligere behandling av denne saken i styret i SUNS, sist i møte 15.02.16, sak 08/16 da 
prosjektplanen ble godkjent og vedtak om å yte tilskudd til prosjektet ble gjort. Prosjektet er nå i gang 
og første møte i styringsgruppa skal gjennomføres 21.april.  
 
Det legges i møtet opp til å gi en nærmere presentasjon av status for prosjektet og Bygdeutvikler Egil 
Ørjan Thorsen, samt en oppfølgende drøfting. 
 
 
28/16 Aura Næringshage og Aura Kulturhage 
Saken legges fram i møtet 
 
 
28/16 Søknader om tilskudd til utviklingstiltak 

Saken legges fram i møtet 
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PROTOKOLL 
Styremøte i Sunndal Næringsselskap AS  

MANDAG 16.februar 2016 kl 09.30 – 13.00  
Sted: Aura Næringshage, Sunndalsøra 

 

Tilstede styremedlemmer      Tilstede vara Tilstede fra administrasjonen  

 Ståle Refstie  Per Helge Malvik  

 Tove  Hundseth  Anne Gulla Hagen 

 (Bergsvein Brøske, forfall)   

 Tine Grytnes Laskerud   

 Torstein Ottem   

 Per Arne Vullum   

Tilstede observatør 
 Per Ove         Dahl  

  

  
 
 

Oppfølgings- og orienteringssaker: 

 
01/16 Godkjenning og underskriving av protokoll styret i SUNS, møte 14.12.15 
Innstilling: 

Protokollen fra styremøte 14.12.15 godkjennes. 
Vedtak: 

Enstemmig som innstillinga 
 

 
02/16 Orienteringssaker 
Innstilling: 

Framlagte saker tas til orientering. 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 

 
 

03/16 Orienteringssaker unntatt offentlighet (Offl § 13 jf Fvl § 13) 
Innstilling: 

Framlagte saker tas til orientering. 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 

 
 
04/16 Sunndal-Surnadal – samarbeid om næringsutvikling - status 
Innstilling: 

Styret tar framlagte opplysninger i saken til orientering. 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
 

 
05/16 Styresaker SUNS – status i saker styret har behandlet 2.halvår 2015  
Oversikt over saker ble framlagt i møtet. 
Innstilling: 

Styret tar opplysningene i saken til etterretning. 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
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Beslutningssaker: 
 

06/16 Fullmaktssaker – innstillinger om tilskudd fra næringsfondet  
Følgende fullmaktsaker ble framlagt: 
 Bilfinger avd Sunndal: Utviklingstilskudd inntil kr 33.000 til dekning av 1/3 av 

opplæringskostnadene ved etablering av avdeling innen overflatebehandling 

 Kopirommet AS v Simon Milton Jones: Etableringstilskudd kr 30.000 til etablering av virksomhet 

innen telefonsalg av kontorrekvisita.  

Sakene oversendes rådmannen som fatter endelig vedtak.  
Innstilling: 

Styret tar framlagte opplysninger i saken til etterretning 
Vedtak:  
Enstemmig som innstillinga    

 
 

07/16 Prosjekt Entreprenørskap og rekruttering 2014-17 – Rapport 2015   
Innstilling: 

Styret godkjenner framlagte Prosjekt Entreprenørskap og rekruttering 2014-2017 – Rapport 
2015, og vedtar å oversende denne til Sunndal kommune som grunnlag for utbetaling av 
tilskudd på pr 200.000 til prosjektet for 2015. 
 

Tove Hundseth, som er medlem av prosjektgruppa, fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Vedtak:  
Enstemmig som innstillinga    

 
 

08/16 Prosjekt Øvre Sunndal – samarbeid med GBU og Miljødirektoratet - godkjenning 
Innstilling: 

Styret tar opplysningene i saken til etterretning. 
Styret godkjenner framlagte plan for Prosjekt Øvre Sunndal 2015-2018  

Styret vedtar å yte et tilskudd til prosjektet på inntil kr 200.000 årlig for 2016, 2017 og 2018. 
Tilskuddet ytes fra tilskuddspotten. Det tas forbehold om at prosjektet oppnår en 
tilfredsstillende finansiering fra Miljødirektoratet, i tråd med framlagte søknadsbudsjett.  
Styret oppnevner …………………………..som SUNS’ representant i styringsgruppa for  
Årlig prosjektrapport avgitt til Miljødirektoratet skal også framlegges for styret i SUNS. 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga med følgende tillegg: 
Daglig leder Per Helge Malvik oppnevnes som SUNS representant i styringsgruppa for prosjektet, med 
økonomileder Anne Gulla Hagen som personlig vara. 
 
Saken oversendes rådmannen som fatter endelig vedtak.  

 
 

09/16 Handelsforum – videreføring av arbeidet – samarbeid mellom SNF og SUNS – 
revidert prosjektplan og budsjett 

Innstilling: 
Saken legges fram for styret til behandling 

 
Enstemmig vedtak: 
1. Styret viser til oppdatert søknad og prosjektplan med budsjett fra Sunndal Næringsforenings 

Handelsforum (SNF Handelsforum) med omsøkt tilskudd fra SUNS kr 258.000 for 2016, kr 258.000 
for 2017 og kr 148.000 for 2018.  

2. Styret viser til vedtak i Programstyret for SuSu-Programmet, møte 12.02.16 sak 07/16, om å tilby 
Næringsforeningenes Handelsforum i hver av de to kommunene 200.000kr i tilskudds-
/stimuleringsmidler til felles markedstiltak, aktiviteter / arrangement og/eller kompetansehevende 
for aktører innen handelsnæringa i 2016, på nærmere angitte vilkår. Styret anser framlagte søknad 
fra SNF Handelsforum om å være i tråd med angitte vilkår i for nevnte tilskudd fra SuSu-
Programmet.  

3. Resterende del av omsøkte tilskudd fra SUNS til SNF Handelsforum, kr 53.000 for 2016 ytes som 
tilskudd fra tilskuddspotten (tilskuddsmidler fra næringsfondet disponert av SUNS). 

4. Styret ber om at en evaluering av arbeidet i 2016 blir lagt fram før en tar nærmere stilling til SNF 
Handelsforum sin søknad om tilskudd for 2017 og 2018. 

 
Under henvisning til vedtakets pkt 3 oversendes saken til rådmannen til endelig vedtak. 
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10/16 Todalsfjordprosjektet – videre planlegging – finansiering 

Innstilling: 
Saken behandles i møtet.   

 
Enstemmig vedtak: 
1. Framlagte søknad fra Todalsfjordprosjektet AS, mottatt 05.02.16, om tilskudd til dekning av 

kostnader til videre planarbeid imøtekommes. 
2. Styret i SUNS viser til at planleggingskostnader til Todalsfjordprosjektet i utgangspunktet er Møre 

og Romsdal fylkeskommune som veieier sitt ansvar.  
3. For å bidra til å framskynde prosjektet vedtar styret å yte et tilskudd fra avsatte midler i 

Sunndalfondet til å dekke 1/3 av omsøkte planleggingskostnader, samlet beregnet til inntil 2,5 mill 
kr. Det forutsettes at fullfinansiering av planleggingskostnadene sikres ved like store bidrag fra 
avsatte KOMP-midler i Surnadal (1/3 av kostnadene) og Møre og Romsdal fylkeskommune (1/3 av 
kostnadene). 

4. Tilskuddet utbetales og stilles til disposisjon via Todalsfjordprosjektet AS, etter hvert som 
plankostnadene påløper.  

 
 
11/16 Sunndal Vikarbyrå – søknad om tilskudd til markedstiltak 
Innstilling: 

Saken behandles i møtet. 
 
Enstemmig vedtak: 
Under henvisning til søknad mottatt 15.01.16 gis Sunndal Vikarbyrå AS tilsagn om et markedstilskudd 
til dekning av inntil 1/3 av eksterne kostnader, med samlet tilskuddssum begrenset oppad til kr 33.000, 
i forbindelse med gjennomføring av omsøkte markedstiltak (utvikling av ny logo, profil mm). 

 
 
12/16 Årsrapport 2015 – foreløpig behandling 
Innstilling: 

Styret går inn for at SUNS årsrapport for 2015 utarbeides etter samme lest som i 2014. 

Daglig leder bes vurdere aktuelle supplerende informasjonstiltak i forbindelse med 
framleggelsen av årsrapporten, jfr også oppfølgingen av «Bestillingsdokumentet». 
 
Styret er innstilt på å drøfte nærmere SUNS informasjons- og kommunikasjonsstrategi når 
gjeldende strategiplan for SUNS skal rulleres våren 2016. 

 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga.  
 
13/16 Årsregnskap 2015 – foreløpig behandling 
Foreløpig årsregnskap (ikke revidert) ble framlagt og gjennomgått i møtet. 
Årsregnskapet viser en sum driftsinntekt på ca 16 mill kr, og et overskudd etter finans på ca 70.000kr, 
når samtlige prosjektregnskap er avstemt og i balanse. 
 
Enstemmig vedtak: 

Styret tar foreløpig årsregnskap for SUNS 2015 til orientering. 
 
 

Beslutningssaker unntatt offentlighet: 
 
14/16 Aura Næringshage AS – avtale med SUNS og Nesset Næringsforum 
Innstilling: 

Styret i SUNS viser til opplysningene i saken slutter seg til framlagte forslag til avtale mellom 
SUNS / Nesset og Næringsforum og Aura NH gjeldende fra 01.01.2016.  

 
Tove Hundset, som er medlem av styret i Auras NH, fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Vedtak:  
Enstemmig som innstillinga    
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14/16 Aura Næringshage AS – nedbetalingsplan 

Innstilling: 
Styret tar framlagte opplysninger i saken til etterretning.  

 
Tove Hundset, som er medlem av styret i Aura NH, fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Vedtak:  
Enstemmig som innstillinga    

 
 

16/16 Personalutvikling i SUNS - seniortiltak  
Innstilling: 

Styret bes behandle saken. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret går inn for å etablere ei ordning for seniortiltak i SUNS. 

Ordninga skal utformes i samråd med de ansatte. 
Styreleder bes følge opp saken. 

 
 

Drøftingssaker: 

 
17/16 Kommunereformen – Intensjonsavtale mellom Sunndal og Nesset kommune 
Styret drøftet saken. 
 
 
- - - -  
 
Protokollen ført av: Per Helge Malvik 
 

 
Underskrifter: 

 
 
 

Ståle Refstie  Tove Hundseth  
 
 

 

Tine Grytnes Laskerud  Torstein Ottem  Per Arne Vullum 
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PROTOKOLL 

Fra møte i programstyret for  

Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal 
FREDAG 8.april kl. 11.30 – 15.30   

Sted: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal  
Til stede: 

 
Medlemmer av programstyret      Representant for / oppnevnt av  
Ståle Refstie, leder       Sunndal kommune 
Lilly Gunn Nyheim, nestleder      Surnadal kommune  
Lise Bjerknesli        Surnadal kommune  
Svein Erik Nilsen       Næringslivet i Surnadal  
Lars Løseth       Næringslivet i Surnadal 
Tove Hundseth        Sunndal kommune  
Torstein Ottem       Næringslivet i Sunndal  
Tine Grytnes Laskerud      Næringslivet i Sunndal  
 
Observatører        Representant for / oppnevnt av  
Knut Haugen        Surnadal kommune, rådmannen  
Per Ove Dahl       Sunndal kommune, rådmannen  
Eivind Ryste       Møre og Romsdal fylkeskommune 

 
Programledelse  
Karin Halle, programleder    Surnadal kommune, næring og utvikling 
Per Helge Malvik, økonomiansvarlig  SUNS 
I tillegg deltok fra Surnadal kommune næringskonsulent Harald Bredesen og prosjektleder Anne Lise 
Wullum (under første del av møtet).     
 
Drøfting av Todalsfjordprosjektet 
Til første del av møtet var styret for Todalsfjordprosjektet og daglig leder i Samspleis Olav Egil Ellevset 
invitert . Styreleder i Todalsfjordprosjektet Bergsvein Brøske orienterte om status for prosjektet og 
Ellevset orienterte om mulige tekniske løsninger for prosjektet, samt alternative finansieringsløsninger. 
Etterfølgende drøfting. Videre ble drøftet det planlagte Vårcruiset i mai, jfr sak 18/16. 
 
Oppsummering: 

 I samarbeid med Todalsfjordprosjektet AS har Sunndal og Surnadal kommune nå utarbeidet et 
planprogram for prosjektet med høringsfrist 20.juni 2016. Programmet legger opp til en videre 
planprosess der et forslag til kommunedelplaner på begge sider av fjorden, med aktuelle 
konsekvensutredninger, skal legges ut til offentlig ettersyn sommeren 2017. Etter en påfølgende 
høring tas det sikte på å kunne sluttbehandle kommunedelplanene i kommunestyrene i Sunndal og 
Surnadal i desember 2017. Planarbeidet vil bli finansiert av «KOMP-midler» avsatt til formålet fra 
næringslivet i begge kommuner (2/3), samt fylkeskommunen (1/3). 

 Ellevseth orienterte om mulige tekniske og organisatorske løsninger som kan være aktuelle for 
prosjektet. Han understreket at det er viktig å vurdere mulige løsninger med sikte på å kunne 
redusere kostnader. Videre at dersom et nytt forslag om 40 års nedbetalingstid blir vedtatt vil 
prosjektet få en høyere samfunnsøkonomisk nytteverdi. -Todalsfjordprosjektet er høyst gangbart ved 
en aksept på 40 års nedbetalingstid, mente Ellevset. 
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Plan- og organisasjonssaker: 

10/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innstilling: 

Innkalling og sakliste godkjennes 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
 
 
11/16 Godkjenning av protokoll fra programstyremøte 12.02.16 
Innstilling: 

Protokollen godkjennes 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
 
 
12/16 Orienteringssaker  
Det ble i møtet orientert om følgende saker / tema: 

 Trondheimstreffet 3.mars 

 Utpågang nr 1/2016 ble fordelt (og er på vei til postkassene i regionen) 

 Planlagt Nettverkstreff på Hycast, Sunndalsøra 13.april 

 Planlagt fellesmøte for styrene i næringsforeningene i Sunndal og Surnadal i forkant av 
Nettverkstreffet 13.april 

Innstilling: 
Framlagte saker tas til orientering 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
 
 
13/16 Tilsagn om tilskudd bedriftsretta tiltak – oversikt på tildelinger 
Innstilling: 

Framlagte oversikt tas til orientering 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 

 
 
Beslutnings- og bevilgningssaker: 
 
14/16 Rapport 2015 
Innstilling: 

Programstyret godkjenner framlagte Rapport 2015 datert 01.04.16 for «Sunndal-Surnadal – 
Strategisk samarbeid om næringsutvikling – Utviklingsprogram 2014-2017».  
 
Rapporten bes – sammen med godkjent programregnskap 2015 – lagt fram for Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Sunndal og Surnadal kommune, som grunnlag for utbetaling av tilskudd til 
programmet iht. gitte tilsagn. 

 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
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15/16 Regnskap 2015, revidert 
Innstilling: 

Programstyret godkjenner framlagt programregnskap datert 30.03.16 for 2015 for «Sunndal-
Surnadal – Strategisk samarbeid om næringsutvikling – Utviklingsprogram 2014-2017».  

Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
 
 
16/16 Økonomirapport 1/16 – per 28.02.16 
Innstilling: 

Framlagte økonomirapport med regnskapsstatus per 29.02.16 tas til etterretning. 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 

 
 
06/16 Bedriftsretta tiltak, søknader 
Søknaden som ble tatt opp til behandling ble gjennomgått og gitt poeng i henhold til godkjent 
prosjektscoremodell (jmf Programstyresak 39/14). Oppnådd prosjektscore ble nyttet som 
beslutningsstøtte ved den påfølgende søknadsbehandlingen.  
 
17/16 – 1 Helga Bele & Solveig Haglund 
Innstilling: 

Søknaden behandles i møtet. 
Vedtak:  
1. Programstyret viser til framlagt søknad mottatt 19.02.16 og vedtar å gi tilsagn om et tilskudd til 

omsøkte tiltak etter SuSu-Programmets føringer om tilskudd til forprosjekt. En total prosjektkostnad 
på kr 308.500kr legges til grunn.  

2. Tilskuddet er avgrenset oppad til 40% av prosjektets totale kostnad, beløpsavgrenset til kr 50.000. 
3. Gjeldende generelle vilkår for tilsagn om tilskudd fra SuSu-Programmets ordning for tilskudd til 

bedriftsrettede tiltak gjelder (jmf P.styre sak 26/14). 
 

 
18/16 Vårcruise på Todalsfjorden  
Innstilling:  

Styret beslutter å sette av kr. 150.000 til Vårcruise på Todalsfjorden. Dette tas fra posten 
møteplasser. 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 

 
 
19/16 Søknad om lærlingeprosjekt  
Innstilling:  

Styret beslutter å sette av kr. 520.000 til lærlingeprosjektet for 2016 og sende søknad til 
fylkeskommunen som skissert i forslag til søknad.  
Styret ber også administrasjonen om å søke alternativ finansiering for å realisere prosjektet. 

Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga med følgende tillegg: 

 Kostnadene dekkes av posten for Kompetansetiltak. 

 Programadministrasjonen bes bearbeide søknaden i tråd med drøftingene i Programstyret og i 
samråd med næringslivsrepresentantene i Programstyret. Herunder bes vurdert å ta kostnader til 
lærlingetilskudd ut av søknadsbudsjettet.  
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20/16 Trollheimprogrammet  
Innstilling: 

Forslag til vedtak: Styret beslutter å sette av kr. 500.000 til Trollheimsprogrammet for 2016. Dette 
for å kunne i møtekomme søknader om deltagelse fra lokale bedriftsledere eller arrangement i 
programmet som benytter lokale aktører.  

Vedtak: 
Enstemmig som innstillinga 
 
 
Drøftingssaker : 
 
21/16 Utdanningstilbud Organisajon og ledelse – evt samarbeid med Høgskolen i Molde 
Rådmann Per Olav Dahl orienterer om samarbeidet mellom Sunndal kommune og Høgskolen i Molde om 
desentralisert sykepleierutdanning. 
Programstyret stiller seg positive til at SuSu-Programmet arbeider med å få til en desentralisert 
høgskoleutdanning i organisasjon og ledelse.  

 
 

22/16 Utdanningstilbud Industrielt Internett – evt tilskudd til deltakelse  
Programstyret drøftet saken og vedtok å ta saken opp som beslutningssak. 
Det ble opplyst at kostnadene ved deltakelse i tilbudet (ekskl reise og opphold) er: Modul 1 kr 40.000, 
Modul 2 kr 25.000, Modul 1 og 2 samlet kr 55.000. 
Enstemmig vedtak: 
Programstyret stiller seg positive til å dekke 50% av deltakerkostnadene (ekskl reise og opphold) for 
deltakere fra bedrifter i Sunndal og Surnadal. Administrasjonen gis fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd  
etter søknad fra aktuelle bedrifter fra posten for Bedriftsretta tiltak.   
 

 
23/16 Møteplan 2016 
Følgende møtedatoer ble fastsatt for Programstyrets møter resten av 2016: 

 20.juni  

 2.september 

 2.desember 
 
 

- -  -- 
 
Protokollen ført av: Per Helge Malvik 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
Lilly Gunn Nyheim Tove Hundseth  Svein Erik Nilsen Lars Løseth 
 
     
Ståle Refstie Per Atle Hansen  Torstein Ottem Tine Grytnes Laskerud 
 



 
  
 
 
 
 

 

Årsregnskap 2015 

for 

Sunndal Næringsselskap AS  

Foretaksnr. 945526270 

 

 
 
 
 
  
 
  



    Sunndal Næringsselskap AS    

 Resultatregnskap 

 Note 2015 2014 

 

Årsregnskap for Sunndal Næringsselskap AS Organisasjonsnr. 945526270 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Administrasjonsinntekt  3 397 572  3 326 338  
Driftstilskudd Sunndal kommune  2 300 000  2 300 000  
Utviklingsprogram Surnadal-Sunndal, Tilskudd  3 128 566  2 369 772  
Utviklingsprogram Surnadal-Sunndal, Egeninnsats  3 486 891  2 816 267  
Prosjektrelaterte inntekter  3 636 860  3 831 543  
Sum driftsinntekter  15 949 890  14 643 921  
 

Driftskostnader 
Varekostnad  32 100  6 660  
Lønnskostnad 1,2 3 775 262  3 747 179  
Avskrivning på varige driftsmidler 3 14 481  6 888  
Bedriftsutviklingsstøtte  1 144 827  1 203 979  
Andre prosjektkostnader  10 232 186  8 925 930  
Annen driftskostnad  944 857  896 330  
Sum driftskostnader  16 143 713  14 786 965  
 

DRIFTSRESULTAT  (193 824) (143 044) 
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Renteinntekt  32 445  44 657  
Finansinntekt  243 167  220 259  
Rentekostnad  0  0  
NETTO FINANSPOSTER  275 612  264 916  
 

RESULTAT FØR SKATT  81 788  121 871  
 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 0  (4 128) 
 
ÅRSRESULTAT  81 788  125 999  
 
 

OVERFØRINGER 
Overføringer annen egenkapital  81 788  125 999  
SUM OVERFØRINGER  81 788  125 999  
 



    Sunndal Næringsselskap AS    

 Balanse  pr. 31.12.2015 

 Note 31.12.2015 31.12.2014 

 

Årsregnskap for Sunndal Næringsselskap AS Organisasjonsnr. 945526270 

 

EIENDELER 

Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Inventar og datautstyr 3 108 919  38 933  
Finansielle anleggsmidler 
Aksjer og andeler i andre selskaper, egne midler 6 2 955 750  2 850 750  
Obligasjoner og andre fordringer 7 1 035 590  1 032 755  
Sum anleggsmidler  4 100 259  3 922 439  

Omløpsmidler 
Varer  0  32 100  
Kundefordringer 5 762 343  733 915  
Tilsagn på tilskudd  1 803 166  2 179 034  
Andre fordringer  24 806  27 643  
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 3 075 188  1 099 800  
Bankinnskudd Sunndalsfondet 7 11 896 147  12 089 911  
Sum omløpsmidler  17 561 650  16 162 404  

SUM EIENDELER  21 661 908  20 084 842  



    Sunndal Næringsselskap AS    

 Balanse  pr. 31.12.2015 

 Note 31.12.2015 31.12.2014 

 

Årsregnskap for Sunndal Næringsselskap AS Organisasjonsnr. 945526270 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 
Innskutt egenkapital 
Selskapskapital 9 307 000  307 000  
Sum innskutt egenkapital  307 000  307 000  
 

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital  3 557 394  3 475 606  
Sum opptjent egenkapital  3 557 394  3 475 606  
 

Sum egenkapital  3 864 394  3 782 606  
 

Gjeld 
Annen langsiktig gjeld 
Sunndalsfondet 7 13 005 021  13 275 401  
Sum annen langsiktig gjeld  13 005 021  13 275 401  

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld  1 899 765  1 324 472  
Skyldig offentlige avgifter  335 775  362 710  
Forskudd på tilskudd 10 1 880 357  725 661  
Annen kortsiktig gjeld  676 596  613 992  
Sum kortsiktig gjeld  4 792 493  3 026 836  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  21 661 908  20 084 842  
 

  
Sunndalsøra, 31.12.2015 / ______.2016 

 
 
 
 

 _________________ __________________ _________________ _________________ 
 Ståle Refstie Torstein Ottem Per Arne Vullum Tove Hundseth 
 styreleder nestleder styremedlem styremedlem 
 

 
 
 _________________ __________________ _________________  
 Tine A. Grytnes Laskerud Bergsvein Brøske Per Helge Malvik 
 styremedlem styremedlem daglig leder 
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Noter for Sunndal Næringsselskap AS Organisasjonsnr. 945526270 

 

 

 
  

Regnskapsprinsipper: 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante 
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i 
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske 
levetid.  

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.  

Aksjer i datterselskap 

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene 
for små foretak.  

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer 
er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste 
regnskapsår  i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av 
regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart 
underskudd ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og 
nettoført.  

Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og 
føres opp sammen med lønnskostnader. 
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Noter for Sunndal Næringsselskap AS Organisasjonsnr. 945526270 

 

 
 

Note 1 - Ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv 

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret. 

Spesifikasjon av lønnskostnader  I år  I fjor   

Lønn  2 981 459 2 895 787  
Arbeidsgiveravgift  368 836 362 828      
Andre lønnsrelaterte ytelser  424 967 488 563   
  3 775 262 3 747 179   

Ytelser til ledende personer og revisor  
Daglig leder  832 457      
Styremedlemmer, Su. Næringsselskap AS 69 500 
Styremedlemmer, Su-Su utviklingsprogram 57 650 
    
Revisjon 26 000 
Revisor, bistand med årsoppgjør 7 000   
Revisor, attestasjoner og annen bistand 8 000  
 

 

Note 2 - Pensjonsordning 

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelser som 
omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført.  Forsikrede ordninger omfatter både ytelsesbasert for 2 
personer og innskuddsbasert ordning for 3 personer. 

De ansatte er også tilknyttet AFP-ordningen. 

Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie med kr 478 447. 

 

 

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler 

 Inventar og  
 datautstyr 

  
Anskaffelseskost pr. 1/1 339 170 
+ Tilgang 84 466 
- Avgang 0 
Anskaffelseskost pr. 31/12 423 637 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 300 237 
+ Ordinære avskrivninger 14 481 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 314 718 
 
Balanseført verdi pr 31/12 108 919 

 
Prosentsats for ord.avskr 20-33  
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Note 4 - Skatt 

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 

   Resultat før skattekostnader   81 788 
+ Permanente og andre forskjeller   -211 680 
+ Endring i midlertidige forskjeller   -15 904 

= Inntekt   -145 796 

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 

 Beregnet skatt av årets resultat   0 

= Sum betalbar skatt   0 

+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel   0 

= Ordinær skattekostnad   0 

 
Utsatt skatt/utsatt skattefordel: 2015 2014 

+ Driftsmidler   38 018   22 113 
+ Utestående fordringer   -47   -47 
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes   232 926   87 130 

= Grunnlag utsatt skatt   -194 955   -65 063 

Utsatt skatt   0   0 

Negativt grunnlag utsatt skatt   194 955   65 063 

= Grunnlag utsatt skattefordel (25%)   194 955   65 063 

 

Utsatt skattefordel er ikke bokført (ihht. unntaksregler for små foretak). 
Skattesats i inntektsåret: 27% 

 
 

Note 5 - KONSERN (Datterselskap, tilknyttede selskap) 

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i 
regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. 
 
Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter 
egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. 
 
 
  Eier-     Bokført- Års- Bokf. EK  
TILKNYTTEDE SELSKAPER: Aksjekapital andel % verdi resultat 31.12. 

SuCom as 6 000 000 20,0% 1 587 000 1 853 748 12 772 056 (2014-tall)  
Aura Næringshage as 500 000 30,0% 157 500 32 333 349 364  (2014-tall) 
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Noter for Sunndal Næringsselskap AS Organisasjonsnr. 945526270 

 

 
   
KONSERNFORDRINGER OG -GJELD:    Mellomværende 
  31.12.15 31.12.14 

Kortsiktig fordring:  
SuCom as 3 466 3 466   
Aura Næringshage as 538 471 196 775   
 541 937 200 241    

Kortsiktig gjeld: 
SuCom as 968 -4 852       
Aura Næringshage as  -4 738 -16 526   
  -3 770 21 378    

 
INTERNE TRANSAKSJONER: 
 
Salg 2015 2014  

SuCom as 9 500 13 300  
Aura Næringshage 720 103 569 148  
 729 603 582 448    
Kjøp/Tilskudd 

SuCom as 0 16 743    
Aura Næringshage as 173 050 395 764 
 173 050 412 507   

      
 

Note 6 - Aksjer og andeler 

Aksjer/andeler, egne midler 

Molde Kunnskapspark as 14 104 000 0,10% 155 750 
Todalsfjordprosjektet as 845 000 2,96% 0  
Kvernberget Vekst as 442 000 1,10% 5 000 
Visit Nordmøre og Romsdal as 512 000 0,58% 3 000 
Molde Lufthavnutvikling as 1 859 000 0,05% 10 000 
Bølgen Invest asa 17 680 000 0,77% 250 000 
SuCom as 6 000 000 20,00% 1 587 000 
Aura Næringshage as 500 000 30,00% 157 500 
Sunndal Sparebank, egenkapitalbevis 52 500 000 1,50% 787 500 
Totalt  2 955 750 
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Note 7 - Sunndalsfondet (kompensasjonsfond arb.g.avgift) 

Fond (gjeld): 2015 2014  

Fond 10 739 816 10 720 548  
Utlånt 1 035 590 1 032 755  
Fond renteinntekter 1 229 615 1 522 098   
Sum Fondsmidler 13 005 021 13 275 401 
 
Likvider (eiendeler): 

Bankinnskudd 11 896 147 12 089 911   
Fordring (utlån) 1 035 590 1 032 755  
Kunde fordringer 73 284 152 735  
Sum likvider 13 005 021 13 275 401  
 
Sunndal fikk tilført i alt 18,8 mill kr i kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift for perioden 2004 – 2006 
(KOMP-midler). Det er gitt bevilgninger fra KOMP-midlene på i alt 7 mill kr til større utviklingsprosjekter innen reiseliv, 
kompetanseutvikling og industri-/leverandørutvikling i perioden 2005 - 2011. Bevilgningene utløste betydelig 
medfinansiering fra andre kilder.   
 

Resterende del av de tilførte KOMP-midlene er avsatt i fond (Sunndalsfondet). Fonds- og rentemidler forvaltes av 
styret i SUNS. 

 
 

Note 8 - Bundne bankinnskudd 

Bundne bankinnskudd (skattetrekkinnskudd) utgjør pr 31.12. i år kr 220 358 og i fjor kr 246 125. 

 
 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer 

Selskapet har 307 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 307 000.  
 
Aksjonærer: Antall aksjer: Eierandel: 
Sunndal Kommune 155 50,50% 
Sunndal Næringsforening 50 16,30% 
Den Danske Bank AS  25 8,14% 
Sunndal Sparebank 25 8,14% 
Sparebank 1 SMN 25 8,14% 
Hydro Aluminium AS  25 8,14% 
LO Møre og Romsdal 2 0,65% 
Totalt 307 100,00% 

 
 

Note 10 - Forskudd på tilskudd 

Andel av tilskudd mottatt i år, men ikke forbrukt; overføres til 2016 kr 1 880 357. 
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Sunndal Næringsselskap as (SUNS) 
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 (29.driftsår) 

Selskapets foretaksnummer: 945 526 270 

 

1. Selskapets organisering og oppgaver 

 
Formål og eiere 
SUNS ble etablert i 1987. Sunndal kommune er største enkeltaksjonær. SUNS har en 
aksjekapital på kr. 307.000 fordelt på 307 aksjer à kr. 1.000. 

 
Selskapets eiere med prosentvis fordeling av aksjekapitalen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selskapets formål iflg. vedtekter:  
Selskapets formål er å arbeide for å fremme næringslivet i Sunndal kommune. Det skal 
skje ved å bidra til etableringer av ny virksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet 
ved bruk av de midlene selskapet rår over, og delta i andre selskaper som har som formål 
utvikle næringslivet i kommunen.  

 
 
Styre  
Styret består av 6 medlemmer, sammensatt iht bestemmelsene i gjeldende vedtekter. 
Ordføreren i Sunndal kommune er styreleder og rådmannen er observatør i styret.  
 
På den ordinære generalforsamlingen 15.06.15 ble følgende styre valgt for 1 år:  
 
Ståle Refstie, leder 

 
Vararepr. Bente Mosbakk 

 
(Sunndal kommune) 

Kristin Brandvold  Vararepr. Kjell Arne Nerland (Sunndal kommune) 
Bergsvein Brøske Vararepr. Oddveig Gikling-Bjørnå (Fritt valgt) 
Torstein Ottem, nestleder Vararepr. Asbjørn Tronsgård (Sunndal Næringsforening) 
Tine Grytnes Laskerud Vararepr. Egil Tørset (Sunndal Næringsforening) 
Per Arne Vullum  Vararepr. Liv Brevik (Hydro Aluminium ASA) 
 

Styret har i 2015 avviklet 6 styremøter og behandlet i alt 87 saker.  
 
Ved ekstraordinær generalforsamling 15.02.16 ble styremedlem Kristin Brandvold erstattet 
av Tove Hundseth. Dette i tråd med kommunens vedtak etter konstitueringen av det nye 
kommunestyret høsten 2015.  
 
   
Administrasjon  
Administrasjonen har i 2015 bestått av:  
 Daglig leder Per Helge Malvik ansatt fra 01.10.99  
 Økonomileder Anne Gulla Hagen ansatt juni 99 - des. 08. Ansatt på nytt fra 01.01.10 
 Prosjektleder Ninni Innvik. Engasjement fra 01.09.09, fast ansatt fra 1.01.12   
 Prosjektleder Mette Sæter Ormset. Ansatt fra 16.09.13  
 Lærling i kontorfaget Marianne Bjørbekk. Avsluttet sin læreperiode 30.09.15. 
 

Alle ansatte gjennomførte høsten 2015 et etterutdanningskurs i ledelse og organisering av 
prosjekter ved NTNU med godt resultat. 
 

Sunndal kommune   
Sunndal Næringsforening 
DDB AS (tidl Fokus Bank) 
Sunndal Sparebank     
Sparebank 1 SMN 
Hydro Aluminium AS    
LO Indre Nordmøre     

155 aksjer (50,50%) 
50 aksjer   (16,30%) 
25 aksjer   (8,14%) 
25 aksjer   (8,14%) 
25 aksjer   (8,14%) 
25 aksjer   (8,14%) 
2 aksjer     (0,65%) 
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2. Selskapets virkemidler  
 
Tilskudd og rådgivning 
SUNS utfører førstelinjetjeneste for etablererveiledning i Sunndal iht partnerskapsavtale 
mellom Sunndal kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Innovasjon Norge – 
hoppid.no inngått for perioden 2013 – 16.     
 
SUNS har i 2015 utbetalt kr 1.144.827 i tilskudd og ytt rådgiving til 49 etablerere, 
bedrifter og prosjekter, hvorav 17 har resultert i nye bedrifter. SUNS medvirkning til 
etablering av arbeidsplasser ved nevnte tilskudd og rådgiving er beregnet til 20 årsverk.  
 
I tråd med gjeldende næringsplan og kommunale vedtak for perioden 2010-15 fikk SUNS 
tilført kr 900.000 i tilskuddsmidler fra næringsfondet. For 2015 ble tilskuddspotten styrket 
med kr 100.000 i hoppid-midler fra fylkeskommunen og kr 180.000 i utbytte fra SuCom.   

 
 
Engasjement i form av aksjer 
Fra 1992 disponerte SUNS midler fra kommunens næringsfond til kjøp av aksjer som et 
tidsavgrenset virkemiddel for støtte til bedrifter i en oppstarts-/ utviklingsfase. Per 
31.12.14 be ordningen avviklet og erstattet av et eget kapitalfond på 1 mill kr til aksjekjøp 
i bedrifter etter om lag samme modell som ordningen fra 1992.  
 
I tråd med vedtektene for fondet og etter innstilling fra SUNS, vedtok Økonomi- og 
planutvalget i møte 18.08.15 å delta i en planlagt emisjon i Contrast Adventure AS med 
inntil kr 300.000 og en eierpost på inntil 20%. Emisjonsarbeidet er i gang.  
 
SUNS foretar også kjøp av aksjer med egne midler, der formålet med eierskapet er av 
strategisk karakter. Oversikt over SUNS aksjeposter framgår av notene til årsregnskapet.  
 

 
Styrearbeid, dialog og samarbeidsarenaer 
SUNS har i 2015 deltatt i styrearbeid i de fleste bedriftene der selskapet har eierinteresser, 
samt i styrings-/prosjektgrupper for prosjekter som selskapet er involvert i. SUNS 
administrasjon og styremedlemmer er også delaktig på flere ulike samarbeidsarenaer av 
faglig og næringspolitisk karakter lokalt og regionalt.   
 
Administrasjonen i SUNS har et godt samarbeid med og utfører administrative tjenester for 
Sunndal Næringsforening.  
 
Som ledd i SUNS og Sunndal kommunes dialog med lokalt næringsliv gjennomfører 
styreleder, daglig leder og rådmannen “Næringsprat” med lokale bedrifter.    
 
I regi av SuSu-Programmet (se pkt 3) ble det etablert en ny dialogsarena fra 2014. To 
vellykkede og godt besøkte nettverkstreff per år er så langt gjennomført. I 2015 var 

Pipelife og Nofima vertskap for representanter fra næringslivet og kommunene.  
 
 
Aura Næringshage 
I 2006 - 07 ble det tidligere post- og telebygget i Auragata / Mongstugata kjøpt og 
ombygd til næringshageformål i regi av Mongstu Eiendom AS, et datterselskap av SNE.  
Et 4-årig samarbeid for næringshageutvikling i Sunndal og Nesset ledet fram til stiftelse av  
Aura Næringshage AS og opptak i SIVAs 10-årige næringshageprogram i 2012. SUNS og 
Nesset Næringsforum er de største eierne i selskapet, hver med 30% av aksjene. 
 
Aura Næringshage består av et hovedmiljø og en kulturhage på Sunndalsøra og en 
avdeling i Nesset, samt eksternt deltakerbedrifter. Selskapets formål er å tilrettelegge for 
utvikling av nye kunnskapsbaserte og framtidsrettede arbeidsplasser i regionen. 
 
Pr 31.12.15 hadde 11 bedrifter og 22 personer sitt daglige virke i Aura Næringshage på 

Sunndalsøra, inkl bedriftene i kulturhagen. Samlet var 38 bedrifter tilknyttet Aura 
Næringshage i Sunndal og Nesset. I løpet av 2016 skal SIVA foreta en halvvegs-evaluering 
av næringshageprogrammet.   
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Sunndalsfondet og KOMP-midlene 
Sunndal fikk tildelt 18,8mill kr kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift for perioden 
2005 – 07. Av disse midlene ble: 
 7 mill kr tildelt til gjennomføring av flere større næringsprosjekter i perioden 2004-11 
 11,8 mill avsatt i Sunndalsfondet, herav 10 mill kr til framskynding av 

Todalsfjordsambandet.  
 
Rentene fra Sunndalsfondet kan disponeres til prioriterte næringsutviklingstiltak. I tillegg 
kan inntil 20% av hovedstolen disponeres til prioriterte nærings- og/eller bedriftsutviklingstiltak 
med krav om tilbakeføring. Styret i SUNS har ansvaret for å forvalte KOMP-midlene og 
Sunndalsfondet.  
 
Det er ikke gitt bevilgning fra fondet eller disponible rentemidler i 2015. 
 

Status per 31.12.15  
Ordning Innestående Rentebetingelser Renteinntekter 2014 

Sunndalsfondet øremerket 
Todalsfjordsambandet  

10 mill NOK Innestående over 1,9 mill 
NOK: 1,4%, lavere rente 
gradert på beløp under 
1,9mill NOK 

217.225 NOK 
Sunndalsfondet ikke øremerket 1,775 mill NOK 

Renteinntekter - akkumulert 1,220 mill NOK 

SUM 13,005 mill NOK   

 
Prosjektaktivitet 
Av et eget vedlegg framgår de prosjektene som SUNS har vært involvert i 2015 / 2016. 
 
 

3. Strategiske tiltak 

 

Ny næringsplan 2015 – 2020   
Ny kommuneplan for Sunndal 2014-20 ble vedtatt av kommunestyret 03.09.14. I kapitlet 
om verdiskaping og næringsliv angis som mål: Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv 
med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 (+5%). I planen slås det videre fast at SUNS rolle 
skal videreføres i planperioden: SUNS er kommunens virkemiddelapparat for 
næringsutvikling og en viktig samarbeidsarena mellom kommunen og lokalt næringsliv. 
 
Kommunestyret vedtok 10.02.15 å starte arbeidet med rullering av næringsplanen. En 
styringsgruppe med representanter fra kommunen, lokalt næringsliv og LO fikk ansvaret 
for planarbeidet. SUNS ved daglig leder og kommunens plan-, miljø-, næringstjeneste var 
sekretariat. Styringsgruppa la fram sitt planforslag 28.05.16. 
 
Som ledd i planarbeidet ble det gjennomført en undersøkelse blant bedriftene i Sunndal 
(Næringsundersøkelsen 2015) og et åpent «stormøte» med representanter for lokalt 
næringsliv, politikere og kommuneadministrasjonen.  

 
I styringsgruppas planforslag beskrives følgende: 
 

 Hovedmål: 4000 arbeidsplasser i Sunndal innen 2020 (Jf vedtatt kommuneplan) 

 Hovedlinjene i næringsarbeidet videreføres: Fortsatt offensiv satsing på næringsutvikling med 

SUNS som utøvende organ og viktig samarbeidsarena mellom kommunen og lokalt næringsliv 

 En to-deling når det gjelder gjennomføring av tiltak i Løpende arbeid og Prioriterte satsinger 

 Fem prioriterte satsinger: 

o Byutvikling 

o Kompetanse for framtida 

o Akvakultur og teknologiutvikling 

o Offentlig gründerskap 

o Utvikling av aluminiumsindustrien i Sunndal 

 At 10% av eiendomsskatten fra næringslivet skal gå til næringsutvikling og bidra til å 

delfinansiere tiltakene i planen  
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Når det gjelder bevilgning fra næringsfondet til gjennomføring av planfestede tiltak 
beskriver planen: 
 
Tiltak Årlig bevilgning 

2015-20 Mill NOK 
Merknad 

Grunnfinansiering drift av (SUNS) 1,5 Foreslått oppjustert iht KPI  
(komsumprisindeksen) 

Tilskuddsmidler til bedrifter og 
prosjekter disponert via SUNS 

1,5 Foreslått økt fra 0,9 mill i forrige 
planperiode (2010-15). 

Næringssamarbeid Sunndal og 
Surnadal (SuSu-Programmet) 

1,5  
(2014 – 2017) 

4-årig program vedtatt og finansiert. 
Avsluttes og evalueres per utgangen av 
2017. 

Ramme til disposisjon for 
prioriterte satsinger  

2 Jfr «Fem prioriterte satsinger» omtalt 
over. 

SUM 6,5  

Styrking av kapitalfond opprettet 
til kjøp av aksjer i bedrifter (**) 

 Engangsbevilgning  
5 mill NOK 

 

Næringsplanen ble sluttbehandlet i kommunestyret i møte 02.09.15, sak 63/15: 

 

1. Sunndal kommunestyre vedtar styringsgruppas forslag til Næringsplan for Sunndal kommune 

2015 - 2020 datert 28.05.15 med økonomi- og planutvalgets tillegg datert 09.06.15.  

2. Styringsgruppas forslag om å endre tittel på planens kapittel 7.1 (side 6.) til Virkemidler og 

viktige lokale aktører vedtas. Det vedtas også å tilføye et nytt mål: «En årlig forbedring av 

resultatet i rekning på de nasjonale prøvene i sunndalsskolen» i kapittel 7.4 under prioritert 

satsing Kompetanse for framtida.  Nytt tiltak under kapittel 7.4, nytt kulepunkt under Utvikling 

av aluminiumsindustrien i Sunndal: Det skal arbeides for mer kraftproduksjon med 

nybygging, samt fornyelse og utvidelse av bestående vannkraftanlegg, 

3. Kommunestyret vil søke å sikre at næringsfondet tilføres midler hvert år, slik at fondet 

fortsetter å være et sentralt virkemiddel i kommunens næringsarbeid. Den årlige rammen for 

næringsutviklingsarbeid i Sunndal vedtas i forbindelse med rulleringen av budsjett og 

økonomiplan.  

4. Sunndal næringsselskaps rolle som koordinerende ledd for alt bedriftsrettet 

næringsutviklingsarbeid i Sunndal videreføres i perioden. Det bevilges inntil kr 1 500 000 i 

grunnfinansiering av Sunndal næringsselskap og inntil kr 1 000 000 til tilskuddsmidler til 

næringsformål disponert av næringsselskapet per år i planperioden. Midlene finansieres 

innenfor næringsfondets rammer som tidligere.  

5. Næringsplanen følges opp gjennom tertialrapportering fra næringsselskapet til økonomi- og 

planutvalget, årlige kontaktmøter mellom næringsliv og kommunestyre, og med 

næringsutvikling som særlig tema på ett årlig kommunestyremøte.  

 
Ut over midlene til SUNS – ref pkt 4 i kommunestyrevedtaket – er det i budsjettet for 2016 
ikke bevilget midler til de foreslåtte prioriterte satsingene eller styrking av kapitalfondet. 

 
 
Strategiplan for SUNS   
Styret utarbeider en egen strategiplan basert på næringsplanen og foretar en årlig 
gjennomgang av denne. Styret har igangsatt arbeid med en ny strategiplan for SUNS 
gjeldende for perioden 2016 - 2020 basert på føringene i den nye næringsplanen.  
 
 
Bestillingsdokument 
I tråd med kommunestyrets vedtak ifbm forvaltningsrevisjonsrapporten om 
næringsarbeidet i Sunndal kommune i 2014 skal det «utarbeides et «bestillingsdokument» 
som avklarer nærmere hvilke oppgaver som næringsselskapet skal utføre for de midlene 
som kommunen overfører til selskapet. Bestillingsdokumentet bør være gjenstand for 
årlige drøftinger mellom partene og forankres i kommunen og næringsselskapets styre».  
 

I samarbeid med SUNS er rådmannen i gang med arbeidet med utforming av et forslag til 
bestillingsdokument.  
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SuSu-Programmet 
I 2013 vedtok kommunestyrene i Sunndal og Surnadal en strategisk samarbeidsavtale for 
perioden 2014-17 om det såkalte SuSu-Programmet. Programmet legger til grunn at 
rekrutteringsarbeid og bedriftsrettede tiltak i to næringssterke kommune skal bygge opp 
under visjonen om en døgnåpen region i vekst. Avtaleparter og hovedbidragsytere er 
Sunndal og Surnadal kommuner. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter programmet 
økonomisk og deltar som observatør.  
 
Et styre på 8 personer leder arbeidet; 2 politikere og 2 fra næringslivet i hver kommune.  
SUNS og næringsavdelinga i Surnadal kommune utfører programarbeidet.  
 
I programstyrets pressemelding 12.02.16 heter det: 

 
26 prosjekter som vil bidra til å skape nær 60 nye arbeidsplasser har fått tilskudd fra SuSu-

Programmet. Utviklingsvilje og –evne hos lokalt næringsliv er hovedforklaringen bak de 

positive tallene. Programmet er nå halvvegs i den 4-årige programperioden. 

 

Ved utgangen av 2015 hadde SuSu-Programmet bevilget 2,7 mill kr til utviklingstiltak i lokale 

bedrifter. Bedriftene bidrar selv med 10 mill kr i egeninnsats. – Med nesten 60 arbeidsplasser 

på gang så langt ser vi at målet om 80 nye arbeidsplasser i løpet av programperioden er 

innen rekkevidde, sier Ståle Refstie og Lilly Gunn Nyheim som er henholdsvis leder og 

nestleder i styret for programmet. 

 

Alle tiltakene som har fått støtte er i regi av lokale bedrifter. – Dette bekrefter at vår 

hovedstrategi om å satse på lokalt næringsliv for å skape nye arbeidsplasser er rett. De 

prosjektene som har fått støtte viser også at vi har et framoverlent og variert næringsliv i 

Sunndal og Surnadal. Det lover godt for fortsettelsen, sier Refstie og Nyheim. 

 
Det er fortsatt godt med midler tilgjengelig for bedriftsretta tiltak, og bedrifter i begge 

kommuner oppfordres til å ta kontakt dersom de har utviklingstiltak på gang. Tiltak som gir 

sysselsettingseffekt og/eller bedrifter med en klar vekststrategi vil bli prioritert.  

 

 
Entreprenørskap og rekruttering 2014-17 
Styret i SUNS vedtok 24.02.14 å videreføre entreprenørskapsarbeidet og Idéfestivalen for 
kommende 4-års periode under en felles paraply kalt «Prosjekt Entreprenørskap og 
rekruttering 2014-17». Prosjektet er et spleiselag mellom kommunen og lokalt næringsliv 
og blir utført i et partnerskap mellom skolene, næringslivet og SUNS (prosjektledelse).   
 
Aktiviteter, ansvar og tidsplan er organisert i et felles årshjul der både barnehagene, 
grunnskolen, Sunndal videregåande skole og Sunndal voksenopplæring inngår.  
 

I 2015 var totalt 1647 personer (flest barn og unge) med på en aktivitet som var en del av 
entreprenørskapsarbeidet i Sunndal. 170 bedrifter deltok i arbeidet, og i tråd med 
årshjulet ble det gjennomført 10 møter elev-bedrift på ulike aldersnivå i skoleløpet. 
 
 
Prosjekt «Øvre Sunndal 2015-2018»  
Sammen med Gjøra Bygdeutvikling (prosjekteier) har SUNS arbeidet fram et prosjekt for 
verdiskaping og næringsutvikling i Øvre Sunndal/Gjøra. Prosjektet skal bidra til etablering 
av et infosenter for laksesperra i Driva og ulike utviklingstiltak med utgangspunkt i 
vernekvaliteten i området, bla Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen 
landskapsvernområde.  
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Gjøra Bygdeutvikling (GBU), Miljødirektoratet, 
iNasjonalparker, Møre og Romsdal fylkeskommune/Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap (SUNS) 

 
Til å lede prosjektet er det fra april 2016 ansatt en Bygdeutvikler i et 3-årig engasjement. 
SUNS er formell arbeidsgiver for Bygdeutvikleren og har ansvar for prosjektøkonomien. 
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Utbytte fra SuCom og Sunndal Sparebank 
SUNS var med på etableringa av SuCom i 2000, og eier 20% av aksjene i selskapet. 
Selskapet har hatt en god utvikling, og ved generalforsamlinga i 2015 besluttet eierne for 
andre år på rad å ta ut utbytte. Styret i SUNS vedtok å disponere utbyttet fra SuCom til å 
styrke posten for tilskudd til bedriftsutvikling (jfr kap 2). 
 
Sunndal Sparebank inviterte i 2013 til tegning av egenkapitalbevis; et utbytteberettiget 
egenkapitalinstrument for sparebanker. Sammen med mange aktører i lokalt næringsliv 
deltok SUNS i tegningen. Eierne av egenkapitalbevisene ble tildelt utbytte i 2014 og 2015.  
 
 

4. Sunndal Næringseiendom AS (SNE) 

 
Eiere, organisering og oppgaver 
Eiere av SNE er Hydro 37%, Sunndal kommune 36% og SIVA Eiendom Holding 27%. 
Selskapets virkeområde er næringseiendom. Selskapet er basert på kommersielle vilkår.  
 
SNE kjøper administrative ressurser fra SUNS til daglig ledelse og forretningsførsel av SNE 
og de to heleide datterselskapene Mongstu Eiendom AS og Sjølseng Eiendom AS 
 
SNE kan selv oppføre og eie næringsbygg eller delta i næringseiendomsprosjekter sammen 
med andre. SNE eier, utvikler og forvalter ikke-utbygde tomter i Sunndal Næringspark 
regulert til næringsformål.  
 
Sunndal Næringspark    
Sunndal kommune vedtok i 2009 at deler av Sunndal Næringspark – områdene mellom 
Industriveien og Fylkesvei 62 – skulle omreguleres fra industri- til forretningsformål. Etter 

en omfattende prosess ble forslag til ny reguleringsplan vedtatt av Sunndal kommunestyre 
05.03.13, og reguleringsformålet endret fra «industri» til «forretning/ kontor/ industri».  
 
I perioden 2011 – 2014 ble næringsarealene nord for Industriveien oppfylt ved bruk av 
tunellmasser for Oppdølsstrandtunnelen. Dette i henhold til avtaler inngått i 2010 mellom 
Hydro, Sunndal kommune, Statens Vegvesen og SNE. Arbeidet er nå i en avsluttende fase.   
 
 

5. Driften i 2015 

 
Prosjektrelaterte inntekter 
Samlet prosjektrelaterte inntekter kom på kr 10.252.317. Det største enkeltprosjektet 
har vært SuSu-programmet (inkl Bolyst-prosjektet) som utgjorde en omsetning på 6,6 

mill kr inkl egeninnsats.  
 
 
Administrasjonsinntekt  
Samlet administrasjonsinntekt / salg av tjenester kom på kr. 3.397.572. 
SUNS har utført tjenester innen prosjektledelse, -drift og -regnskap i prosjekter der SUNS 
er delaktig. Videre utført daglig ledelse og regnskap for SNE og SNEs to datterselskap, 
utført tjenester for Aura Næringshage AS, Sunndal Næringsforening m.fl.  
 

 

Arbeidsmiljø og ytre miljø  
Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Sykefraværsprosent 2015: 0%. Bedriften forurenser 
ikke det ytre miljø. 
 
 

Likestilling 
Selskapet hadde per 31.12.15  4 ansatte, 1 mann og 3 kvinner. Styret består av 4 menn 
og 2 kvinner. 
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Stilling og resultat 
Budsjettmessig styres SUNS mot et årsresultat i balanse. Omfang av tilskuddsutbetalinger, 
prosjektaktivitet og salg av tjenester det enkelte år påvirker omsetning og resultat.  
 
SUNS hadde en omsetning på 15.949.890 kr og et resultat før skatt på kr 81.788.  
 
Overskuddet for 2015 foreslås tilført egenkapitalen. Selskapet har en egenkapitalgrad på 
45% når Sunndalsfondet (KOMP-midler) er holdt utenom.  
 
 

6. Fortsatt drift 

 
Den nye kommuneplanen slår fast at SUNS rolle i næringsarbeidet i Sunndal skal 

videreføres, og den nye næringsplanen 2015-2020 angir retning og rammer for 
arbeidsområdet der SUNS fortsatt skal spille en aktiv rolle som pådriver og utviklingsaktør.  
 
Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at 
forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Styret er fornøyd med stilling og resultat. 

 
 
 

Sunndalsøra 31.12.2015 / 25.04.15 
 
 
 

 
Ståle Refstie, styreleder 

 

 
 

 
Torstein Ottem, nestleder  

 

 

 
Bergsvein Brøske 

 

 

Tove Hundseth 
 

Tine Grytnes Laskerud Per Arne Vullum 

 
 
 

Per Helge Malvik / daglig leder 

 



 

 

Bestillingsdokument Sunndal kommune – SUNS 

 
Dette bestillingsdokumentet beskriver hvilke oppgaver Sunndal Næringsselskap AS (SUNS) skal 
utføre for de midlene som Sunndal kommune overfører til selskapet. 
 
 
1. Bakgrunn 
I tråd med kommunestyrets vedtak ifbm forvaltningsrevisjonsrapporten om næringsarbeidet i 
Sunndal kommune datert 12.02.14 (K.sak 58/14, møte 01.10.14) skal det «utarbeides et 
«bestillingsdokument» som avklarer nærmere hvilke oppgaver som næringsselskapet skal utføre for 
de midlene som kommunen overfører til selskapet. Bestillingsdokumentet bør være gjenstand for 
årlige drøftinger mellom partene og forankres i kommunen og næringsselskapets styre».  
 
Kommunestyrets endelige vedtak av Sunndal kommunes næringsplan for perioden 2015-2020 (K.sak 
63/15, pkt 4, møte 02.09.15) angir følgende: «Sunndal næringsselskaps rolle som koordinerende ledd 
for alt bedriftsrettet næringsutviklingsarbeid i Sunndal videreføres i perioden. Det bevilges inntil kr 
1 500 000 i grunnfinansiering av Sunndal næringsselskap og inntil kr 1 000 000 til tilskuddsmidler til 
næringsformål disponert av næringsselskapet per år i planperioden. Midlene finansieres innenfor 
næringsfondets rammer som tidligere».  
 

 

2. Oppbygging av dokumentet 
Bestillingsdokumentet bygges opp i tråd med kommunens finansieringsmodell av aktiviteten i SUNS 
og beskriver de oppgaver som SUNS skal utføre knyttet til disse: 

 Grunnfinansiering (drift) av SUNS 

 Tilskuddsmidler til næringsformål fra næringsfondet 

 Prioriterte satsinger i Næringsplana 

 Andre prosjekter SUNS driver for Sunndal kommune 
 
Avslutningsvis beskrives et årshjul med rutiner for utbetaling av kommunens tilskuddsmidler til SUNS 
og et opplegg for årlig drøfting av bestillingsdokumentet.  
 
 
2.1. Grunnfinansiering (drift) av SUNS  
Gjeldende næringsplan vedtatt av Sunndal kommunestyre er styrende for SUNS arbeid og 
prioriteringer.  
 
Styret i SUNS har en selvstendig rolle med ansvar for forvaltning av selskapet i tråd med aksjelovens 
bestemmelser. Herunder skal styret  

 sørge for at selskapet har en strategi og er forsvarlig organisert,  

 fastsette nødvendige planer og budsjett,  

 holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.   

 
  



Beskrivelse av oppgaver som SUNS skal utføre for kommunens årlige grunnfinansiering: 
 

 
 
SUNS skal føre detaljerte timelister knyttet til angitte oppgaver i tabellen over. Andre oppgaver SUNS 
skal utføre for Sunndal kommune skal avtales særskilt, inkludert større enkeltprosjekter med egen 
finansiering fra næringsfondet eller andre kilder (jfr. pkt 2.4). 
 
 
2.2. Tilskuddsmidler fra næringsfondet til næringsformål  
Søknader om tilskudd fra næringsfondet skal behandles i henhold til gjeldende retningslinjer for 
tilskuddsmidler til bedrifter og etablerere stilt til disposisjon for SUNS fra Sunndal kommunes 
næringsfond, samt vedtak i Sunndal kommunestyre i K.sak 58/14 om forvaltning av disse midlene: 
«Forvaltningen av den delen av grunnfinansieringen som er øremerket tilskudd til bedrifter og 
etablerere delegeres til rådmannen som fatter vedtak i disse sakene etter innstilling fra styret i 
næringsselskapet eller daglig leder i fullmaktsaker.» 
 
Følgende saksbehandlingsrutiner er etablert for søknader om tilskudd fra næringsfondet: 
a) SUNS mottar søknader, har oppfølgende dialog med søker, og utfører saksbehandling iht 

retningslinjer utarbeidet av styret i SUNS, godkjent av kommunens økonomi- og planutvalg  
b) Innstillinger fra SUNS, med tilhørende vilkår, oversendes rådmannen til endelig avgjørelse 
c) Rådmannen behandler og fatter vedtak i saken, som deretter ekspederes til SUNS 
d) SUNS sender tilsagnsbrev til søker, foretar utbetalinger og forestår oppfølging og kontroll i 

henhold til vedtak og fastsatte vilkår 

OPPGAVE og RESSURSRAMMER

timer % stilling

Administrasjon, ledelse og drift av selskapet 1200 70 %

daglig ledelse, saksbehandling og styreoppgaver

herunder deltakelse i dialogmøter med kommunens ledelse 

kompetanseutvikling, markedsarbeid og andre administrative oppgaver

økonomiforvaltning og regnskap 

Tilskuddsforvaltning og utviklingsoppgaver 1200 70 %

saksbehandling, oppfølging og kontroll av tilskudd 

rådgiving og etablererveiledning (inkl hoppid.no) 

bedriftsrettet arbeid (prosjektutvikling og styrearbeid)

herunder styrearbeid ifbm SUNS forvaltning av kommunens aksjeposter i AS og

næringsprat med lokalt næringsliv sammen med kommunens ledelse

andre utviklingsoppgaver 

oppgaver knyttet til kommunens planarbeid:  

Næringsplan: utarbeidelse og oppfølging

Kommuneplan: deltakelse 

månedlige dialogmøter med kommunens plan-, miljø og næringstjeneste

andre utviklingsoppgaver innen en timepott på inntil 150t

SUM 2400 1,4

SUM tilskudd fra Sunndal kommune til drift per år 1 500 000 

dvs snitt timepris 625             

Stillingsomfang basert på 1 årsverk = 1700t = 100%stilling 1,4              



Daglig leder forelegger styret i SUNS en løpende oversikt over tilskudd bevilget fra næringsfondet. 
 
Som oppfølging av Næringsplana skal SUNS foreta en tertialvis rapportering til økonomi- og 
planutvalget. I denne rapporteringen skal inngå en oversikt over tilskuddsmidler bevilget fra 
næringsfondet siste tertial. Samlet oversikt over bevilgede tilskuddsmidler for budsjettåret, samt 
status når det gjelder utbetaling og evt avkorting, inngår i SUNS årsrapport (jfr pkt 3).  
 
 
2.3. Prioriterte satsinger i Næringsplana 
Sunndal kommunes næringsplan 2015 – 2020 angir følgende satsingsområder, med tilhørende 
tiltaksbeskrivelse, ressursbehov, ansvar for utførelse og mål / milepæler:  
 
Løpende arbeid  

 Etablererveiledning, rådgiving og tilskuddsforvaltning 
 
Prioriterte satsinger 

 Byutvikling Sunndalsøra 

 Kompetanse for framtida 

 Akvakultur og teknologiutvikling 

 Offentlig gründerskap 

 Utvikling av aluminiumsindustrien i Sunndal 
 
SUNS har ansvar for utførelse av oppgaver innen satsingsområde Løpende arbeid i henhold til 
beskrivelser i dette bestillingsdokumentet. Finansiering av disse oppgavene inngår i SUNS 
grunnfinansiering (jfr pkt 2.1.). 
 
SUNS ansvar for utførelse av oppgaver innen Prioriterte satsinger inngår ikke i SUNS 
grunnfinansiering, og skal spesifiseres nærmere i dialog mellom Sunndal kommune og SUNS som 
ledd i det oppfølgende arbeidet med Næringsplana, herunder også finansering av disse satsingene.  
 
Rapportering når det gjelder løpende og prioriterte satsinger i Næringsplana foretas tertialvis fra 
SUNS i henhold til et eget opplegg fastlagt av Sunndal kommune.  
 
 
2.4. Andre prosjekter SUNS driver for Sunndal kommune 
SUNS har for tiden ansvar for prosjektledelse og –drift av følgende større prosjekter på vegne av og i 
samarbeid med Sunndal kommune: 
 

Prosjekt  Varighet 

Årlig økonomisk bidrag fra 

Sunndal kommune 

Årlig budsjett for 

prosjektet 

Entreprenørskapsprosjektet Fom 2014 tom 2017 200.000 kr 1.849.000 kr 

SuSu-Programmet 

Næringsutviklingssamarbeid 

Sunndal-Surnadal 

FOM 2014 tom 2017 1.400.000 kr 6.500.000 kr 

 
Disse prosjektene har egen finansiering og gjennomføres i henhold til egne planer fastlagt av 
prosjekteierne. Det er videre etablert egne opplegg for rapportering av prosjektene. 
 
  



 
3. Årshjul økonomirutiner og evaluering av bestillingsdokumentet  
 
Januar   Sunndal kommune utbetaler årlig bevilgning til  grunnfinansiering av SUNS og 

tilskuddsmidler som SUNS skal forvalte (i alt kr 2.500.000) etter faktura fra SUNS. 
 
Mai/ juni  SUNS årsrapport foregående år behandles av styret og generalforsamlingen i SUNS. 

Godkjent årsrapport oversendes Sunndal kommune. 
 
Juni  SUNS årsrapport legges fram for Sunndal kommunestyre som orienteringssak. 
 
Nov/des Bestillingsdokumentet legges fram til drøfting og evaluering mellom partene. 

Evt forslag til endringer i bestillingsdokumentet for kommende budsjettår legges 
fram for økonomi- og planutvalget og styret i SUNS. 

 
 
--- 
 
 
Dette bestillingsdokumentet er godkjent av ……. 
 
 
 
06.02.16 / suns / phm 



SØKNAD OM TILSKUDD TIL SUNNDAL INTERNASJONALE 
DANSEFESTIVAL 2016. 

Prosjektleder: Tendai Makurumbandi, Compassion 2Dance Company. 

Vi søker med dette kr 71 000 fra Næringsselskap (SUNS). Støtten 
gjelder markedsføring og gjennomføring av hoved festivalen i 2016. 

BESKRIVELSE AV SØKER: 

Tendai Makurumbandi er grunnlegger av dansekompaniet Compassion 
2Dance. Han grunnla firmaet sitt i 2013 og har siden jobbet som blant 
annet koreograf og danseinstruktør ved Operaen i Kristiansund. Han gikk 
av med diplom ved «Dance Trust of Zimbabwe” i 2005 og har siden 
jobbet for dansekompanier og med danseprosjekter i både Norge, 
Sverige og England.                                                                                     
Med utgangspunkt i Compassion 2Dance ønsker Makurumbandi å 
arrangere en årlig dansefestival i Sunndal kommune.  

Målet med festivalen er å vise fram variert dans av høy kvalitet og med 
ulikt etnisk opphav, samt tilby ulike kurs i dans og bevegelse.             
Sunndal Internasjonale Dansefestival skal strekke seg over fem dager.  
Vi ønsker å invitere profesjonelle utøvere som både skal vise 
forestillinger og være instruktører på kurs. Dette mener vi er med på å 
styrke, utvikle og profesjonalisere det allerede etablerte dansemiljøet i 
regionen. Festivalen vil tilby et solid kursprogram for barn og ungdom. Vi 
vil bidra til at Nordmøre får en plass på kartet for ung, nyskapende og 
internasjonal dansekunst. 
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Med støtte fra både offentlig og privat hold ble det gjennomført en «pilot-
festival» i Sunndalsøra i desember 2015. Dette gjorde vi for  for å 
kartlegge interessen for en større festival. Pilot-festivalen varte i en dag 
og ble mottatt med interesse hos publikum og fikk god pressedekning av 
aviser i regionen og Møre og Romsdal. 

LENKE TIL DOKUMENTERT INFORMASJON OM PILOTPRPSJEKTET 
«IN2IT» FACEBOOK: https://www.facebook.com/search/top/?q=in2it 

Årets festival skal gå over flere dager og skape gode vilkår for barn og 
unge i regionen, samt gjøre kulturutveksling i dansemiljøet mulig både i 
inn- og utland. Vi ønsker å fokusere på mangfold, samhold og tilhørighet. 
Sunndal er et fargerikt lokalsamfunn. Dansefestivalen vil legge vekt på å 
inkludere nye innbyggere i Sunndal og slik være med å styrke 
integreringsarbeidet i kommunen. 

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET DET SØKES STØTTE TIL 

Fra 11. – 15. oktober 2016 vil vi arrangere en internasjonal dansefestival 
med navn «IN2IT». Vi inviterer barn og ungdom i to forskjellige 
aldersgrupper fra Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Et kurs er 
tilrettelagt for barneskoletrinnet og et i ungdoms – og 
videregåendetrinnet.  

Vi tilbyr 5 dager med workshops, seminarer og framføringer der 
deltakerne kan velge kurs innen: 

  -  Afrikansk dans  

  -  Moderne dans  

  -  Norsk folkedans  

  -  Break dance/ Hip hop  

  -  Dancehall  

  -  Yoga 

Deltakerne vil bli undervist og veiledet av profesjonelle instruktører fra de 
innleide dansekompaniene fra både inn- og utland. Ungdommene vil få 
mulighet til å framføre det de har lært i en avsluttende danseforestilling 
på Sunndal kulturhus.  
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Programmet vil se slik ut etter innkvartering den 10.10.16:  

Dag 1: Felles introduksjon og velkomstseremoni, inndeling i 
workshopgrupper 

Dag 2 – 3: Workshopgruppene lærer og praktiserer sammen med 
instruktørene innen de forskjellige segmentene. 

Dag 4 – 5: Workshopgruppene presenterer det de har lært med flere 
fremvisninger både sammen med de profesjonelle og hver gruppe for 
seg. Framføringene vil bli vist på ulike steder i Sunndal sentrum og 
dokumentert av både et profesjonelt filmteam og ungdommer fra 
«Filmskapercampen – Nordmøre», som vi i den forbindelse samarbeider 
med. 

Avslutningsvis vil det bli holdt to store danseshow i Sunndal kulturhus 
der alle samarbeidspartnere, mediekontakter og sponsorer er invitert. 

VERDI FOR LOKALSAMFUNNET / DANS SOM UTTRYKKSFORM: 

«To touch, to move, to inspire. This is the true gift of dance.» - Aubrey 
Lynch 

Med dette prosjektet ønsker vi å etablere et årlig fritidstilbud på 
Nordmøre. Her inviteres unge dansere i Norge som ønsker å få 
internasjonal erfaring og utveksling med likesinnede for 
nettverksbygging. Vi vil gi barn og unge innen forskjellige aldersgrupper, 
uansett bakgrunn og fysiske forutsetninger mulighet til å danse. Sunndal 
kommune og Nordmøre har et allerede veletablert dansemiljø som ligger 
i grunn for satsningen. IN2IT vil styrke nettverket for danserne og bidra til 
at Nordmøre får en plass på det internasjonale dansekartet. 

Prosjektet skal promotere nytenkning og vise veier til ukonvensjonelle 
måter og tilnærminger til bevegelseskunst og dansens språk. Dette skal 
styrke kulturelle verdier på tvers av nasjoner der deltakerne får 
muligheten til å finne sin individuelle dansestil og språk. 

Dans er en uttrykksform som fremmer selvtillit, identitet og karakter ved å 
bruke den friheten den innebærer. 

Vi ønsker å hente inn profesjonelle fagfolk fra lokale og internasjonale 
kulturinstitusjoner og benytte kompetansen til å videreformidle ulike 
stilarter innen dans til kursdeltakerne. Her blir det spesielt lagt vekt på å 
formidle dypere kunnskap om de forskjellige bevegelsesteknikkene og at 
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det åpnes for et større register av uttrykksformer i dans som universell, 
kommuniserende uttrykksform. 

Etter fjorårets erfaringer fra pilotprosjektet ser vi at dansemiljøet som 
allerede er etablert kan ligge som grunnlag for et stort engasjement rundt 
arrangementet. Dette engasjementet ønsker vi å dyrke fram til et enda 
mer profesjonelt og internasjonalt miljø der kulturkontakter fra hele 
regionen og resten av landet er involvert i utviklingen. 

TOTAL BUDGET :  671 000 kr  

(Vennligst se vedlagt dokumenter for program og økonomiske 
avklaringer) 

Alle bidrag, uansett størrelse, mottas med takk! 

MVH 

Tendai M. Makurumbandi (Prosjektleder) 

+47 92467050 
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BUDSJETT IN2IT - INTERNASJONAL DANSEFESTIVAL 

 

UTGIFTER 

INNHOLD       BUDSJETT    

   

   

HONORAR TIL DANSEKOMPANIER   KR 115.000   

FRAKT / TRANSPORT (inkl. buss, fly, porto)  KR 127.000   

OVERNATTING / HUSLEIE KULTURHUS   KR 93.000 

SERVERING        KR 45.000  

  

MARKEDSFØRINGSPAKKE:  
INKL. DESIGN AV WEBSIDE OG MARKEDSMATR.  

TIL WEB+TRYKK (inkl.opptrykk materiell)    KR 160.000 

   

EKSTERN KOMPETANSE: 

TEKNISK ASS., REGNSKAP ETC     KR 96.000 

   

UNDERVISERE TIL WORKSHOP    KR 35.000   

   

TOTALT UTGIFTER:      KR 671.000 

 

INNTEKTER: 

    

SUNNDAL KOMMUNE     KR 65.000   

KULTURRÅDET (prosjektstøtte; barn&ungdom)  KR 30.000   

KULTURRÅDET (arrangørstøtte scenekunst)  KR 70.000   

KULTURRÅDET (formidling / gjestespill)   KR 70.000 

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE   KR 70.000 

EGEN INNSATS      KR 40.000 

PÅMELDINGSAVGIFT     KR 45.000   

BILLETTINNTEKTER DANSEFORESTILLINGER  KR 160.000   

MØRE&ROMSDAL FYLKESKOMMUNE   KR 50.000   

NÆRINGSSELSKAP (SUNS)    KR 71.000  

 

 

 

TOTALT INNTEKTER:     KR 671.000 

 


