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Utvidelse av aksjekapital Gildeskål Invest AS

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Aksjekapitalen i Gildeskål Invest AS økes fra 7 mnok med 3 mnok til 10 mnok
2. Beløpet 3 mnok finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Investeringsbudsjettet
endres tilsvarende
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret behandlet selskapets søknad om kapitalutvidelse fra 5 mnok med 5mnok til
10 mnok i sak 46/16. Selskapet hadde på det tidspunkt vedtak som i praksis disponerte hele
kapitalen på 5 mnok. Med bakgrunn i situasjonen som oppstod ved fiskemottaket på SørArnøy og behovet for restrukturering og ny finansiering her, brukte selskapet likviditet til å
berge bygget. Dette var likviditet som fantes fordi det ikke var gjennomført utbetalinger som
følge av forsinkelser i prosjekter som hadde fått tilsagn. Dette beløpet utgjorde 2 mnok.
Selskapet søkte i denne saken om 3 mnok i tillegg (til sammen 5 mnok) for å kunne satse
videre på næringsutvikling. Kommunestyret vedtok å øke kapitalen med 2 mnok for å dekke
opp behovet for å kunne gjennomføre de vedtak som var gjort. Fra debatten fremkommer det
at både A, H, Sp og FrP ønsker å få fremlagt en strategisk næringsplan før man evt øker
aksjekapitalen med de resterende 3 mnok som selskapet søkte om. Forslag til strategisk
næringsplan er fremlagt til politisk behandling og rådmannen fremmer nå sak om
kapitalutvidelse på 3 mnok. Dette er i tråd med vedtak i selskapets generalforsamling den 16.
mai 2017. Med en utvidelse av selskapets kapital med 3 mnok vil ny aksjekapital etter det
være på 10 mnok.
Vurdering:

Gildeskål Invest AS søkte opprinnelig om å få utvidet kapitalen med 5 mnok. Dette ble
politisk behanbdlet i sak 46/16. I dette saksfremlegget er det en oversikt over de
investeringer selskapet har gjort og det fremgår at hele kapitalen er disponert til
næringsutvikling.
Rådmannen valgte i sak 46/16 å legge frem søknaden med den dokumentasjonen selskapet
hadde levert. Rådmannens forslag i denne saken var imidlertid å dele kapitalutvidelsen i to.
Der 2 mnok ble betraktet som nødvendig som følge av at selskapet selv allerede hadde
bevilget pengene, slik det fremgikk av oversikten over investeringer. De resterende 3 mnok
som selskapet ønsket for videre næringsutvikling, foreslo rådmannen skulle behandles i
budsjettsaken i desember. I budsjettsaken ble det ikke bevilget penger til utvidelse av
kapitalen. Det forelå heller ingen næringsplan slik debatten fra møtet i september (sak
46/16) viste at politikken ønsket å få fremlagt.
Konsekvensen av dette er at selskapet i praksis ikke har hatt noen drift eller kunnet drive
næringsutvikling i 2017
SNU har ansatt ny adm. dir. som er gått i gang med flere prosjekter og behovet for kapital til
næringsutvikling er nå økende.
SNU har utarbeidet et forslag til næringsplan som nå er til behandling. Rådmannen mener
derfor at kommunen nå er i en posisjon til å utvide aksjekapitalen i Gildeskål Invest med de 3
mnok som det tidligere er søkt om og som generalforsamlingen (FSK) i selskapet har vedtatt.
Aksjekapital kan bare finansieres med kommunens egenkapital. Rådmannen foreslår der at
kapitalutvidelsen skjer ved bruk av kommunens ubundne kapitalfond. Selve transaksjonen
må skje i investeringsbudsjettet (og investeringsregnskapet). Det er derfor nødvendig å
endre investeringsbudsjettet tilsvarende.

Konklusjon:
Aksjekapitalen i Gildeskål Invest AS økes fra 7 mnok med 3 mnok til 10 mnok
Beløpet 3 mnok finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Investeringsbudsjettet endres
tilsvarende

