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MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz
Vi viser til dialog om vedtektsendring i Moldejazz, for å gjøre festivalen berettiget til MVAkompensasjo fra og med 2019.
Moldejazz har tidligere ikke vært berettiget til MVA-kompensasjon, da festivalen var med i
den statlige knutepunktordningen for festivaler. Knutepunktordningen ble vedtatt avsluttet i
2015. Ved søknad om MVA-kompensasjon i 2018, fikk festivalen avslag med henvisning til
at organisasjoner der det offentlige har flertall i styret, er å se som kontrollert av det
offentlige og dermed ikke kompensasjonsberettiget.
Det vises til at saken ble behandlet i styret i Moldejazz, 20.12.18, med følgende vedtak:
Det gjøres følgende endring av vedtektenes § 5, kulepunkt 1: “Møre og Romsdal
Fylkeskommune oppnevner styreleder og ett styremedlem med personlige
varamedlemmer. Styreleder skal oppnevnes etter samråd mellom Møre og Romsdal
fylkeskommune, Molde kommune og Stiftelsen Molde Internasjonal Jazz Festival.
Oppnevner skal tilstrebe nødvendig bredde i kompetansen i styret.”
I tillegg gjøres følgende endring i § 5, kulepunkt 3: “De øvrige fire styremedlemmer
med personlige varamedlemmer oppnevnes av representantskapet.”
Stiftelsen har i dag et styre på 7 medlemmer, der 4 er oppnevnt av det offentlige. Møre og
Romsdal fylkeskommune oppnevner tre av disse. Dette som følge av endringer ved
regionreformen av 2010. Av disse tre medlemmene, er to oppnevnt på faglig grunnlag. Det
gjelder styreleder og ett styremedlem. Den tredje styremedlemmet oppnevnt av
fylkeskommunen, er politisk valgt.
Styreleder, for tre år fra 01.08.17, Stein Berg Oshaug
Styremedlem, for perioden 2015-2019:
 Hege Merete Gagnat. Personlig vara: Randi Brokstad, Molde
 Monica Molvær. Personlig vara: Yvonne Wold
Det går fram av stiftelsens vedtekter, § 8, at vedtektsendringer kan gjøres av et fulltallig
styre, med ¾-flertall. Det går også fram at det skal være hentet inn uttalelser fra blant
annet alle tilskuddsparter. Fylkesrådmannen forutsetter at det har skjedd.
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Vi ser at stadig flere kulturorganisasjoner i Møre og Romsdal går i retning av
kompetansesammensatte styrer. Møre og Romsdal fylkeskommune har i mange år ønsket å
ha muligheten til å oppnevne medlemmer til disse styra, fordi det skaper eierskap til, innsyn
i og en bedre forståelse av driften av den enkelte organisasjon. Dette vil fortsatt være
tilfelle for Moldejazz om Møre og Romsdal fylkeskommune for framtiden oppnevner
styreleder og ett styremedlem, i stedet for styreleder og to styremedlemmer.
Konklusjon:
Møre og Romsdal fylkeskommune vil redusere sin representasjon i styret for Moldejazz med
en representant fra 3 til 2.
Møre og Romsdal fylkeskommunes representant som er oppnevnt på faglig grunnlag må da
erstattes av et nytt styremedlem.
Møre og Romsdal fylkeskommunes representant i Moldejazz fra 1.1.2019 vil være:
Stein Berg Oshaug (styreleder)
Monica Molvær (vara Yvonne Wold)
Det forutsettes at representantskapet velger nytt styremedlem til styret innen utgangen av
utgangen av 31.12.18.
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