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Kjøp av aksjer i Inspiria Science Center  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/12 Kommunestyret 19.06.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune kjøper 17 aksjer a kr 5,- i Inspiria Eiendom as, til sammen kr 85,-. 
 
Beløpet, kr 85 000, belastes reserverte tilleggsbevilgninger konto 1010 1490 100.  
 
 
Sammendrag: 
Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune som like eiere av Inspiria Eiendom as, 
inviterer fylkets kommuner til å kjøpe til sammen 5 % av selskapets aksjer – 1.062 aksjer a kr 
5,-. Marker kommune inviteres til å kjøpe 17 aksjer. 
 
Bakgrunn: 
Kommunene i Østfold inviteres til å kjøpe til sammen 5 % av selskapets aksjer. Fordelingen 
er foreslått ut fra elevantallet i hver kommune. Senteret ønsker å ha et tett samarbeid med alle 
kommunene i Østfold, og inviterer fylkets kommuner inn på eiersiden. Det er i dag Østfold 
fylkeskommune og Sarpsborg kommune som eie senteret. 
 
Aksjeposten vil gi kommunen rett til å delta på eiermøter og generalforsamling. Som eier vil 
man også få rabattert pris til møter og arrangement. Senteret dekker transportkostnaden for 
skolens besøk på senteret. 
 
Vurdering: 
Senteret er en ressurs for skolene i fylket og tilfører elevene kompetanse og opplevelser innen 
et bredt område. Inspiria er også en stor attraksjon for Østfold som fylke. Senteret har et eget 
Østfoldrom der kommunene kan presenteres, og et parkanlegg der kommunene i Østfold 
settes på kartet. 
 
Konklusjon: 
En vil anbefale at Marker kommune kjøper de tilbudte aksjer. Beløpet er nærmest symbolsk, 
men gir muligheter til å delta aktivt i styring og drift av senteret. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Inspiria datert 03.02.2012 
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