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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kapitalutvidelsen i Trigger Jobb AS godkjennes.

SAMMENDRAG
For å kunne ta imot flere deltakere og å kunne utvide tjenestetilbudet i Øygarden kommune,
har Trigger behov for større og mer tilrettelagte arealer enn i dag. Generalforsamlingen har
derfor anbefalt at de to seksjonene de leier i dag samt de to seksjonene ved siden av blir kjøpt.
Det er lagt opp til at Øygarden kommune kjøper bygget og deretter benytter dette som
tingsinnskudd i en kapitalutvidelse i Trigger Jobb AS. Øygarden kommune øker da eierandelen
fra 13 til 30 prosent. Askøy kommune blir fortsatt største eier med 51 prosent eierandel.
Kommunestyret i Øygarden har den 17.12.202o vedtatt å kjøpe bygget for 25,5 mill. inkludert
2,5 mill. til oppgradering.
Daglig leder i Trigger har i en e-post dat. 21.12.2020 bedt om at Askøy kommune gjør
nødvendige vedtak i forbindelse med endring i eierandeler.
Rådmannen anbefaler at Askøy kommune godkjenner kapitalutvidelsen i Trigger Jobb AS.
Avgjøres av: Kommunestyret
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Saksopplysninger:
For å kunne ta imot flere deltakere og kunne utvide tjenestetilbudet i Øygarden kommune, har
Trigger behov for større og mer tilrettelagte arealer enn i dag.
Flere alternative lokaler er vurdert, og styret for Trigger går inn for at de to seksjonene de leier i
dag samt de to seksjonene ved siden av blir kjøpt.
Det er lagt opp til at Øygarden kommune kjøper bygget - Idrettsvegen 51 (takst 25,5 mill.
inkludert 2,5 mill. til oppgradering), og deretter benytter dette som et tingsinnskudd i en
kapitalutvidelse i Trigger Jobb AS. Øygarden øker da eierandelen fra 13 til 30 %. Askøy
kommune vil fortsatt være største eier med 51 % eierandel. De resterende aksjene er eid av
NFU avd. Askøy.
Generalforsamlingen gav sin tilslutning til aksjeutvidelsen den 4.06.2020. Protokoll fra
generalforsamlingen ble framlagt som melding til Askøy Formannskap 1.09.2020 (RS 55/20).
Meldingen ble enstemmig tatt til orientering.
Øygarden kommune behandlet sak «Auke i eigarandel i Trigger Jobb AS – kjøp av bygg» den
17.12.2020 (sak 176/20). Det ble da gjort slikt vedtak:
Øygarden kommunestyre vedtek å kjøpe lokale i Idrettsvegen 51, slik det går fram av saka.
Kjøpet skal nyttast som tinginnskot til å auke eigarandelen i Trigger AS slik det går fram av
saka. Kjøpet er lagt inn i investeringsbudsjettet 2021 og vert finansiert ved bruk av
lånemidler.
Askøy kommune har mottatt e-post fra daglig leder i Trigger Jobb AS den 21.12.2020.
Her ber en om at Askøy kommune gjennomfører de nødvendige vedtak i forbindelse med
endringer i eierandeler.
For mer detaljer om saken henvises det til vedlegg.
Vurdering:
Protokoll fra generalforsamlingen i Trigger Jobb AS ble meldt til Formannskapet 1.09.2020 (RS
55/20). Formannskapet tok meldingen enstemmig til orientering.
Rådmannen vil derfor anbefale at Askøy kommune godkjenner kapitalutvidelsen i Trigger Jobb
AS.

Folkehelseperspektiv:
Trigger Jobb AS er et viktig tiltak for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid.
Utvidelse av aktiviteten vil ha positiv effekt i forhold til folkehelse.
Økonomi:
Et positivt vedtak får ingen økonomiske konsekvenser for Askøy kommune.
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Vedlegg:
1. Protokoll fra generalforsamlingen i Trigger Jobb AS 4.06.2020.
2. Innkalling til ordinær generalforsamling i Trigger Jobb AS 4.06.2020
3. Vedtaksbrev – Øygarden kommunestyre – saksnr. 176/20/Saksframlegg K-sak 176/20.

