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Navn Funksjon Telefon For- Tilstede 

kortelse 

Norvald Veland Styreleder 91170077 NV X 
- -- -

Ola Røtei Styremedlem 93063639 OR X 
- - -- -· -

Inger Anne Reinkind Styremedlem 92096040 IAR X 

Sak 

01/20 Nytt interinsstyre valgt av generalforsamling ondag 08.01.20 

Vareordfører Elisabeth Hals og kommunaldirektør Ole Bjørn Moen orienterte nyvalgt 

interimsstyre om bakgrunn for at forrige styre valgte å trekke seg og som følge av nytt 

interimsstyre er blitt valgt. 

Kommunestyret har gjort vedtak om at søknad fra klatreparken i nytt inovasjonssenter stor 

kr. 700.000 skal behandles i Oppdal Næringshus AS {ON) med begrunnelse i at midler etter 

salg næringshus skal benyttes til utvikling av nytt inovasjonssenter som SIVA har under 

bygging i Oppdal. Forrige styre har valgt å ikke etterkomme denne anmodning da de mener 

at støtte til klatrepark ligger utenfor intensjonen i vedtak fra kommunestyret om at midler 

fra salg skal benyttes til inovasjonsenteret. Her er kommunestyret i Oppdal ikke enig. Styret 

velger da med denne bakgrunn å trekke seg. 

Vareordfører og kommunaldirektør orienterer om at Oppdal kommune eier ON 100% og 

gjennom sitt eierskap er ansvarlig og vil ta ansvar for de forpliktelser som kommunen har, 

bl.a. til inngått leieavtale med SIVA. Kommunen vil se nærmere på endring i organiseringen 

og velger da å velge nytt interimsstyre for ON. 

NV har innhentet på kort tid en viss oversikt over forpliktelser og avtaler som er inngått uten 

å fått et samlet totalbilde. NV orienterte styret om den oversikt som så langt er fremskaffet. 

Vareordfører og kommunaldirektør fratrådte møte etter ovenstående orientering. 

Vedtak; 

Orientering fra vareordfører og kommunealdirektør ble tatt til etterretning. Videre ble 

oversikt NV har innhentet, som ikke er fullstendig, tatt til orientering. 

---
02/20 Utdeling av tilleggsutbytte 

Styret gjennomgikk kommunestyrets vedtak om å anmode om at ON gir omsøkt støtte til 

klatreparken med kr. 700.000. Finansiering av støtten gjøres ved at ON utbetaler 
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