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07/18  Kontrollutvalget      12.02.18 

 

 

Orientering om hvordan AGA-fondet er disponert/overført ONG 
 

Saksdokumenter: 

- Forvaltningsavtale restmidler AGA-fondet datert 10.05.17 

 

 

Saksframlegg: 

I sak 37/17 ble selskapskontroll Oppdal Næringshus AS  gjennomgått av revisor. 

Revisors anbefalinger ble vedtatt og rapporten ble oversendt til kommunestyret. 

 

I sak 42/17 Eventuelt gjorde kontrollutvalget følgende vedtak i forbindelse med sak 

37/17 der opplyst om rest AGA-fondet: 

I forbindelse med sak 37/17 Selskapskontroll Oppdal Næringshus AS er det inntatt i 

rapporten at rest AGA-fond var overført til ONF.  Kontrollutvalget ønsker nærmere 

orientering om hvordan AGA-fondet er disponert og grunnlag for at ONF har fått overført 

midlene. 

 

AGA-fondet var midler som ble tilbakebetalt i forbindelse med forhøyet arbeidsavgift 

innbetalt fra næringslivet.  Samlet fikk Oppdal tilbakebetalt kr. 2,9 mill fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift fra de største bedriftene i Oppdal.  

Midlene skulle benyttes til lokale tiltak knyttet næringsvirksomhetstiltak i Oppdal. 

Næringshagen fikk i oppgave  fra fylket å forestå forvaltningen av midlene og disse ble 

overført til egen konto i bank opprettet av Oppdal kommune. 

 

Styret som har disponert midlene, og som fortsatt er inntakt, har bestått av Morten Erik 

Stulen, Arnstein Sæteren og Steinar Furnes med Bård Jystad som sekretær.  Resterende 

midler ble i 2007 overført fra Oppdal kommune til Oppdal Næringshage, samlet kr. 

1.367.399.  I selskapskontroll utført av Revisjon Fjell IKS er det denne overføring som er 

omtalt. 

 

Styret som disponerer midlene er fortsatt inntakt med Morten Erik Stulen som leder.  

Midlene ble overført til Oppdal Næringsforing etter vedtak i styremøte i Oppdal 

Næringshus AS den  3.05.17.  Samtidig ble det inngått en forvaltningsavtale mellom 

Oppdal Næringshus AS og Oppdal Næringsforeningen. 

 

Endringen av forvaltningen medfører ikke endring i opprinnelig forutsetning for 

disponering av midlene og ligger utenfor Oppdal kommune sin rådighet.   

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Orientering om AGA-fondets disponering og overføring til Oppdal Næringsforening tas til 

orientering. 
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