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Opera- og kulturhus Kristiansund
Bakgrunn
Fylkeskommunen si deltaking i realisering av opera- og kulturhus i Kristiansund
vart handsama av fylkestinget i sak T-10/14. Fylkeskommunen si deltaking føresett
fullfinansiering av prosjektet og ei tredeling mellom vertskommune,
fylkeskommune og stat.
Våren 2018 vart det sendt ein søknad til staten om tilskot. Det var samtidig under
føresetnad av ei fylkeskommunal deltaking i storleiken 234 mill kroner.
Hausten 2018 fekk prosjektet ved Kristiansund kommune tildelt 5 mill kroner over
statsbudsjettet for 2019 til å revidere prosjektet. Det vart også tydeleggjort at ei
eventuell statleg medverking vil ha ei øvre ramme på 150 mill kroner, kor 100 mill
kr skal nyttast til lokalar for Operaen i Kristiansund og 50 mill kr til lokalar for
Nordmøre museum. I samsvar med fylkestinget si føresetnad blir dette også øvre
grense for fylkeskommunal medverknad i opera- og kulturhuset.
Kristiansund kommune har no sendt inn ny søknad på eit redusert prosjekt med ein
totalkostnad på 689,7 mill kr. Inkludert i dette vert det søkt tilskot til Operaen i
Kristiansund AS på 100 mill kr og til Stiftelsen Nordmøre museum på 50 mill kr.
Styra i både Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum har etter at
prosjektet vart skalert ned godkjent den nye søknaden og held fast ved sin vidare
deltaking i prosjektet.
Det vil i tillegg vere ønskjeleg å starte eit utviklingsprosjekt saman med Operaen i
Kristiansund, for å stadfeste operaen si regionale rolle som kompetansesenter
innan dans. Det er eit overordna mål at prosjektet skal bidra til å styrke og utvikle
dei andre dansemiljøa i Møre og Romsdal.
Vurdering
Fylkeskommunen har tidlegare forplikta seg til å delta i prosjektet med like stor
finansiering som Staten. Med dagens økonomiske stode, er det utfordrande å skulle
gje denne støtta berre over driftsbudsjettet. Det er derfor ønskeleg å kunne gå inn i
prosjektet med både drifts- og investeringsmidlar.
Vidare ønsker fylkesrådmannen å kunne delta aktivt i prosjektet for å sikre best
mogleg effekt av eit tilskot i denne storleiken, samt sikre eigne og Statens
interesser.

Det vert derfor føresett at det vert oppretta eit utbyggingsselskap kor Kristiansund
kommune, Stiftelsen Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund As og
fylkeskommunen alle er representert i styret. Eit utbyggingsselskap der
fylkeskommunen er ein av eigarane, gjer det mogleg for fylkeskommunen å gå inn i
prosjektet og med investeringsmidlar. Den finansieringsmessige fleksibiliteten for
fylkeskommunen blir med dette maksimal. Gjennom dette vil vi også vere direkte
involvert i gjennomføringa av prosjektet, noko fylkesrådmannen ser tenleg særlig
av omsyn til dei aktivitetane som skal vere i bygget i form av museum og opera
m.m. Plassen kulturhus i Molde vart bygd etter denne modellen.
Utbyggingsselskapet må finansierast opp, dvs. at selskapets aksjekapital er
tilstrekkeleg til at prosjektet fram til og med forprosjekt kan gjennomførast før
utbyggingsselskapet tar opp lån. Bakgrunnen for at selskapet må ha slik
finansiering fram til og med forprosjekt er at vedtak om eventuell
bygging/totalfinansiering først skjer på dette tidspunkt. Eit overslag tilseier at 30
mill kroner bør vere tilstrekkeleg fordelt med 12,5 mill kroner på Kristiansund
kommune, 12,5 mill kr på fylkeskommunen og 5 mill kroner i allereie tildelte midlar
frå Staten.
Fylkesrådmannen føreset vidare at kompetanse frå større utbyggingsprosjekt i
fylkeskommunen deltek aktivt inn i byggherreorganisasjonen til
utbyggingsselskapet.
Etter ferdig utbygging kan utbyggingsselskapet gjerast om til eit driftsselskap for
Opera og kulturhuset i Kristiansund.
Forslag til vedtak:
1.

Fylkestinget sluttar seg til at Møre og Romsdal fylkeskommune vil gje tilskot
til finansiering av Opera og kulturhus i Kristiansund på lik line med Staten.

2.

Fylkestinget gjev fylkesrådmannen mynde til å inngå naudsynte avtaler med
m.a. Kristiansund kommune om å etablere eit utbyggingsselskap for Opera
og kulturhus i Kristiansund.

3.

Vedtaket er betinga av at fylkestinget gjer vedtak om løyving av 12,5 mill.
kroner til kjøp av aksjar i selskapet.
Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
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