
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Telefonmøte

Dato: 15.10.2013

Tidspunkt: 20:00 – 21:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Audhild Nauste MEDL AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Arild Svensli
Marit-Solveig Finset

Audhild Nauste
Rolf Jonas Hurlen

INNB
H

Merknader

Ekstraordinært møte i henhold til kommunelovens § 13. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
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Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 
på møtet.

______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Side 3 av 4

Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 104/13 Tilbud om kjøp av egenkapitalbevis i Nesset sparebank 
ved fortrinnsrettet emisjon

2013/509

PS 104/13 Tilbud om kjøp av egenkapitalbevis i Nesset sparebank ved 
fortrinnsrettet emisjon

Rådmannens innstilling

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å investere i ytterligere egenkapitalbevis i Nesset 
sparebank, men ønsker at tegningsretten selges, jf. brev av 27.9.2013 fra Nesset sparebank om 
fortrinnsrettet emisjon.

Behandling i Nesset formannskap - 15.10.2013 

Ordfører Rolf Jonas Hurlen ba om hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil, 
og Marit-Solveig Finset tiltrådte møtet i hans sted. 

Edmund Morewood fremmet følgende forslag:

Nesset kommune benytter seg av sin fortrinnsrett ved å tegne 12700 nye egenkapitalbevis 
a kr 104 i den pågående emisjonen i Nesset sparebank.

Nesset kommune ser samfunnsnytten og den lokale betydningen av sitt eierskap i Nesset 
sparebank. Samfunnsnytten kommer til uttrykk gjennom bankens lokale forankring, 
kompetanse, arbeidsplasser, støtte til kultur- og idrettsaktiviteter og ikke minst i 
samarbeidet mellom bank og kommune i å utvikle Nesset til en attraktiv bo- og 
arbeidskommune.

Nesset kommune finansierer kjøpet av egenkapitalbevis gjennom at Mardølafondet tegner 
seg for 12 700 egenkapitalbevis a kr 104 til en sum av kr 1 320 800-. Dette ut i fra at 
kommunen ikke har langsiktig kapital til kjøp av egenkapitalbevis. Formålet med 
Mardølafondet er å hjelpe til med tiltak som kan fremme næringslivet i kommunen. 
Formannskapet vurderer kjøp av egenkapitalbevis i Nesset sparebank til å være lav risiko. 

Forslaget fra Edmund Morewood ble satt opp mot rådmannens innstilling. 

Forslaget fra Edmund Morewood ble vedtatt med 4 stemmer. Rådmannens innstilling fikk 3 
stemmer og falt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 15.10.2013

Nesset kommune benytter seg av sin fortrinnsrett ved å tegne 12700 nye egenkapitalbevis a kr 
104 i den pågående emisjonen i Nesset sparebank.

Nesset kommune ser samfunnsnytten og den lokale betydningen av sitt eierskap i Nesset 
sparebank. Samfunnsnytten kommer til uttrykk gjennom bankens lokale forankring, kompetanse, 
arbeidsplasser, støtte til kultur- og idrettsaktiviteter og ikke minst i samarbeidet mellom bank og 
kommune i å utvikle Nesset til en attraktiv bo- og arbeidskommune.

Nesset kommune finansierer kjøpet av egenkapitalbevis gjennom at Mardølafondet tegner seg for 
12 700 egenkapitalbevis a kr 104 til en sum av kr 1 320 800-. Dette ut i fra at kommunen ikke 
har langsiktig kapital til kjøp av egenkapitalbevis. Formålet med Mardølafondet er å hjelpe til 
med tiltak som kan fremme næringslivet i kommunen. Formannskapet vurderer kjøp av 
egenkapitalbevis i Nesset sparebank til å være lav risiko. 

Vedtaket gjøres i henhold til Kommunelovens § 13 og refereres i kommunestyret i neste møte.


