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Formannskapet 48/13 24.06.2013

Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune er innstilt på å yte nødvendige garantier – eventuelt også tilføre ny aksjekapital –
som bidrag til at Flyndra A/S gis mulighet for å overta Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

Det er ikke grunnlag for å yte ytterligere drifts- eller omstillingstilskudd til Flyndra A/S som bidrag til 
overtagelse og videreføring av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

Vedlegg
1 Kommunestyrets vedtak 25.06.12
2 Flyndra AS - vedtak 13.06.12

Bakgrunn

Formannskapet fattet i møte 17.06.2013 slikt vedtak:

1. Inderøy kommune forplikter seg til medfinansiering av ytterligere 5 VTA plasser i regi av Flyndra A/S 
fra 01.07. 2013.

2. Flyndra A/S pålegges snarest og finne løsninger som bidrar til aktivitet i Mosvik. Det ytes et tilskudd 
på inntil kr. 100.000,- til den videre utredning.
Det forutsettes at en i dette arbeidet skal sikre kapitalgrunnlaget for Flyndra A/S.

3. Tilskuddet dekkes over formannskapets avsetning til tilleggsbevilgninger.

4. Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.



Sent onsdag kveld 19.06 ble etter anmodning fra styret for Flyndra A/S gjennomført et møte med eier 
Inderøy kommune. Ordfører og rådmann møtte fra kommunen. Styreleder, nestleder og daglig leder 
møtte fra kommunen.

I møtet orienterte styreleder om styrets vurderinger av muligheter etter formannskapets vedtak. 
Styret var av den oppfatning at muligheten for å få til en aktivitet av betydning i Mosvik var å søke å 
overta nåværende aktivitet i Kroa Produkter A/S og sikre kontinuitet i denne etter at Kroa Produkter 
A/S har varslet nedlegging fra 01.07.  Et slikt alternativ ville eventuelt kreve kommunens medvirkning og 
snarlige vedtak.

Det ble fra kommunens side presisert at formannskapets vedtak ikke uten videre innebar pålegg om å 
overta Kroa Produkter A/S sin avdeling i Mosvik, men et pålegg om å finne grunnlag for relevant 
aktivitet og tilbud i Mosvik innen en viss frist. 

Ut fra styrets vurdering om mulighetene for å få til aktivitet av betydning i Mosvik – og hvor overtagelse 
av Kroa Produkters avdeling ble ansett som en nødvendighet – ble det fra kommunens side bedt om en 
ny vurdering fra styret på hva dette ville innebære av kommunal medvirkning.  Det ble gitt klarsignal til 
å ta ny kontakt med Kroa Produkter A/S med sikte på en avklaring av hvilke betingelser Kroa vil stille for 
kjøp eller leie.

Det foreligger fredag morgen et nytt forslag fra Flyndra A/S med grunnlag i et siste tilbud fra Kroa 
Produkter A/S. Se vedlegg. 

Tilbudet fra Kroa Produkter A/S er overtagelse av tomter og utstyr til 1,5 mill. kroner, under 
forutsetning av at Inderøy kommune «sletter» sin eierpost i  Kroa Produkter A/S. Dette innebærer en 
samlet anskaffelseskostnad på ca 2,1 mill. kroner.

Flyndra A/S sitt  vedtak innebærer følgende, se vedlegg:

Omstillings- og utviklingstilskudd fra Inderøy kommune på 1,2 mill. kroner.

Kommunal garanti for et lån på 1,2 mill. kroner til kjøp av tomt og bygninger. 

Styrking av egenkapitalen på 0,5 mill. kroner til kjøp av maskiner og utstyr mv

Vurdering

Rådmannen vil først presisere forståelse for det engasjement som utvises på ulike nivåer for å bidra til 
videreføring av aktivitet i Mosvik. 

I utgangspunktet er rådmannen skeptisk til at nye Inderøy kommune skal påta seg økonomiske 
forpliktelser av betydning i denne saken. Begrunnelsen er både kortsiktig og langsiktig.

1. Det kortsiktige poenget er åpenbart. Flyndra A/S kan tilby 5 VTA-plasser uten ytterligere 

forpliktelser eller risiko for kommunen dersom det ikke stilles eksplisitt krav om lokalisering til 

Mosvik. Med grunnlag i  NAVs begrunnelse for å flytte plasser fra Kroa Produkter A/S til Flyndra 

A/S, blir det vanskelig å hevde at en slik løsning blir kvalitativt dårligere.

2. Nykommunens langsiktige økonomisk rammebetingelser innebærer krav til effektivisering på ca 

17 mill. kroner av dagens drift. Med en intensjonsplan hvor nykommunen har lagt på seg klare 

begrensninger med hensyn til hva som kan omstilles, er det vanskelig å begrunne at man 

direkte og indirekte påtar seg nye forpliktelser knyttet til struktur. 



3. Strategi for Flyndra A/S. I to saker om kapitalutvidelse de to siste år er det tydeliggjort behov 

for å effektivisere og konsolidere driften ved Flyndra A/S. Det er i seg selv ikke uproblematisk og 

initiere nye forretningsområder for Flyndra A/S.

Forslaget fra Flyndra A/S.

Som grunnlag for behandlingen i siste formannskapsmøte forelå en skisse til løsning for overtakelse av 
Kroa Produkters avdeling i Mosvik og som ville innebære ca 1 mill. kroner i årlige merutgifter for 
kommunen.  Dette var utover kr. 200.000,- som kommunen medfinansierer ved 5 VTA-plasser.  
Dette ville innebære et samlet offentlig tilskudd på ca 2 mill. kroner for 5 VTA-plasser i Mosvik. Til 
sammenligning er minstepensjonisters årsinntekt ca kr. 150.000,-.

Styret legger nå fram et forslag om kommunal medvirkning i form av garantier for lån og utvidelse av 
aksjekapital for kjøp av næringsbygg og utstyr.  Det anmodes om ca 1,2 mill. kroner i 
omstillingstilskudd. Omstillingstilskuddet er begrunnet i Flyndra A/S samlede utfordringer.

Styret skal ha annerkjennelse for å fremme et mer realistisk forslag enn det som forelå ved første gangs 
behandling.

Tilbudet fra Kroa Produkter A/S er forbedret og justert ned til ca 2,1 mill. kroner for tomt, bygg og 
utstyr. Investeringskostnaden ligger på nivå med en nylig foretatt takst. Rådmannen anser at denne 
prisen fortsatt er relativt høy, men innenfor det akseptable.

Det foreligger ikke noen konkret begrunnelse for dimensjoneringen av forslaget til omstillingstilskudd. 
Sammenlignet med et krav om årlige tilskudd i størrelsesorden 1 mill. kroner er dog dette forslaget mer 
realistisk. 

Rådmannen merker seg det brede perspektiv som styret i så måte ser for seg på omstillings og 
utviklingsarbeidet. Etter rådmannens vurdering bør dette perspektivet eventuelt også åpne for en 
vurdering av om en større del av Flyndra A/S sin virksomhet kan flyttes til Mosvik – for å gi et bredere 
arbeidstilbud i Mosvik. 

Avsluttende vurderinger.

Kommunestyret vedtok i sin tid  å gi garantier som ville sette Flyndra A/S i stand til å overta  Kroa 
Produkter A/S sin avdeling i Mosvik dersom dette ikke medførte ytterligere belastning på kommunens 
økonomi, utover medfinansiering av VTA-plasser med ca kr. 200.000,- pr. år.

Flyndra A/S har de siste år hatt to saker om kapitalstyrking til behandling. Dette blir i praksis den tredje. 
Flyndra A/S er allerede en relativt stor bedrift i Inderøy og har behov for konsolidering og økonomisk 
tilpasning. Dette er gitt klart uttrykk for fra eier både i forbindelse med generalforsamling og i saker om 
kapitalstyrking.

I utgangspunktet ville det være naturlig for rådmannen å fremme samme innstilling som sist gang 
spørsmålet ble behandlet i kommunestyret og hvor kommunestyret gav Flyndra A/S muligheten for å 
overta Kroa Produkters avdeling i Mosvik gjennom en garantiramme for lånopptak og 
aksjekapitalutvidelse.  Det ble i den saken ikke åpnet for kommunalt omstillings- eller driftstilskudd 
utover medfinansiering av VTA-plasser.
Rådmannen oppfatter at styret for Flyndra A/S ikke oppfatter dette som tilstrekkelig for å gjennomføre 
en slik overtakelse. Dette gjør en slik innstilling lite relevant.



Konklusjon 
Se innstilling



Behandling i Kommunestyret - 25.06.2012

Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 25.06.2012

1. Aksjekapitalen i Flyndra A/S utvides fra kr 755.000,- til kr 1.255.000,-. 

2. Inderøy kommune tegner nye aksjer for kr. 500.000,-. Aksjekjøpet finansieres over 
disposisjonsfondet.

3. Det gis en utvidet garanti for langsiktig lån med inntil 2,5 mill. kroner som grunnlag for 
finansiering av mulig overtakelse av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

4. I den utstrekning Flyndra A/S faktisk gjennomfører kjøpet av Kroa Produkters avdeling i Mosvik 
er det unaturlig for Inderøy kommune å inneha 10 % av aksjene i Kroa Produkter A/S. 
Rådmannen gis i så fall fullmakt til å beslutte og gjennomføre salg av aksjene til beste 
betingelser.



Inderøy formannskap
Rådhuset Inderøy

Styret i Flyndra AS viser til formannskapets møte mandag 17. juni 2013, der de ga sin 
bestilling gjennom vedtak i sak 47/13 som følger.

Vedtak i sak 47/13 – redigert
1. Inderøy kommune forplikter seg til medfinansiering av ytterligere 5 VTA plasser i regi 

av Flyndra A/S fra 01.07. 2013.

2. Flyndra A/S pålegges snarest og finne løsninger som bidrar til aktivitet i Mosvik. Det 
ytes et tilskudd på inntil kr. 100.000,- til den videre utredning, som forelegges eier 
innen 01.10.13.
Det forutsettes at i en dette arbeidet skal sikre kapitalgrunnlaget for Flyndra A/S.

3. Tilskuddet dekkes over formannskapets avsetning til tilleggsbevilgninger.

4. Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.

Styret tok tak i bestillingen dagen etter i møte den 18. juni 2013 på Kroas lokaler i Mosvik.
Utfordringen ble grundig vurdert med spesiell vekt på overtakelse av 5 VTA plasser fra 1. juli 
2013. Hvordan viderefører det arbeidet disse arbeidstakerne (VTA) hadde uten å ha lokaler å 
holde til i? Dette krevde rask løsning.
Styret foretok befaring i Kroa Mosviks sine lokaler og ble grundig orientert fra ledelsen om 
arbeidsoppgavene og produksjonen med maskiner og utstyr som krevde sin plass.

Deretter drøftet vi alternative lokaliteter som kommunen er eier av. Følgende ble nevnt og 
vurdert. Framverran skole, kommunehuset og samvirkelagets gamle lokaler.
Spørsmålet var om det er egnede lokaler til rask innflytting og hvor store kostnader med 
tilrettelegging for videreføring av dagens produksjon. Samtidig er lokalene i kommunehuset 
opptatt som skolebygg frem til langt ut på høsten 2013. Det gamle samvirkelaget er lager for 
skolen samtidig som det ligger i et område som ikke er regulert til industri. Derfor gikk styret 
bort fra disse alternativene som en straksløsning.
Konklusjonen på dette møte var at en skulle forhandle med Kroa Leksvik om forlengelse av 
oppsigelsen til 1. oktober 2013, slik at styret fikk mer tid. 

Det ble innkalt til forhandlingsmøte med Kro Produkter i Leksvik dagen etter den 19. juni kl. 
10.00.
På dette møtet ble det blankt avslag for å utsette fristen.



Styreleder ba da om et møte med ordfører. Samme dag kl. 20.00 ble det avholdt et 
drøftingsmøte med ordfører og rådmann til stede. Fra Flyndra møtte styreleder og nestleder 
samt daglig leder. Det ble en del drøftinger om tolkingen av formannskapets vedtak.
Styret minnet om fristen for overtakelse av 5 VTA plasser og hvor de skulle plasseres. På NRK 
radio samme dag presiserte ansatte at de skulle være i Mosvik. En rask og effektiv flytting av
plasser til andre steder og oppdrag syntes ikke enkel innen den korte fristen vi hadde på å 
overta ansvaret for dem. 

Drøftinger om fremtidige strategier og om styret ville være villig til utvikling og omstilling 
eller innta en passiv rolle ble drøftet. Styret ønsket å gjøre sitt ytterste for å følge opp 
formannskapets ønsker og dermed innta en aktiv rolle for utvikling av Flyndra på generelt 
grunnlag. Konklusjonen på dette møte var at eier ønsket at styret forhandlet med Kroa 
Produkter AS med tanke på overtakelse for å finne ut om en kunne komme frem til en bedre 
løsning. En skulle også vurdere andre leieforhold i Nervika Industriområde i Mosvik.

Styreleder tok kontakt med Ragnar Berg i Norsk Limtre AS med forespørsel om kjøp av Kroas 
avdeling i Mosvik. Svaret var nei. Neste spørsmål var om han hadde ledige lokaler som vi 
kunne leie. Dette kunne han ikke svare noe tydelig i og med at han drev produktutvikling og 
dermed ikke viste helt hva han trengte selv. I tilfelle måtte det bli avdeling av noen haller 
som ikke er oppvarmet. Dermed var det spørsmålet avklart. 

Da gjensto siste alternativ som ble forhandlingsmøte med Kroa Produkter AS torsdag den 20. 
juni kl. 20.00 – 21.50.
Flyndra stilte med styreleder, nestleder og daglig leder. Kroa stilte med styreleder og daglig 

leder. Målet var som tidligere nevnt å komme frem til en pakkepris på hele anlegget. 
Historien forteller at ved tidligere forhandlinger var prisen 3,6 millioner kroner som siden ble 
forhandlet ned til 2,6 millioner kroner. Der startet våre forhandlinger

Etter forhandlingsrunder og særmøter kom partene frem til et forslag på kr. 1 500 000,00 
for tomt, bygninger, utstyr og varelager. Som en del av forhandlingsresultatet slettes Inderøy 
kommune sin eierpost i Kroa Produkter AS.

På bakgrunn av dette forhandlingsresultatet og signaler gitt i møte med eier, ved ordfører og 
rådmann 19.juli 2013 vedtar styret 21.juni 2013 følgende.

Vedtak:
1. Styret ber om et omstillings og utviklingstilskudd fra Inderøy kommune på kr. 

1 200 000,00.
2. Styret ber om en kommunal garanti for et lån på kr. 1 200 000,00 til kjøp av tomt og 

bygninger tilhørende Kroa Produkter AS i Mosvik. 
3. Til å dekke øvrige omkostninger kjøp av maskiner og utstyr og annet ber styret i 

Flyndra AS om en styrking av egenkapitalen på kr. 500 000,00

Vedtak: Vedtak er enstemmig



Inderøy 210613

Gunnar Vikan 
Styreleder 
Flyndra AS
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