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SAKSPROTOKOLL - BOMPENGEREFORMEN - OVERDRAGELSE AV
AKSJER I NORD-JÆREN BOMPENGESELSKAP AS TIL SØRVEST
BOMVEGSELSKAP AS
Behandling:
Arne Madland -frp var inhabil og gikk fra. Tor Jostein Gudmestad -frp var med på behandling av
saken.
Forslag fra Ane Mari Braut Nese -h
2 nye punkt:
Det er en forutsetning for godkjenning at restmidlene i Jæren Pakke 1 blir fordelt etter eierbrøken, slik
som lovet i møtet i styringsgruppen 19. des. 2017.
Kommunestyret i Klepp forventer innen utløpet av januar 2018 en prognose på gjenstående
restmidler ut fra blant annet kostnadskalkyler på gjenstående prosjekt og estimat på innkommende
bompenger ut perioden.
Votering:
Tilrådingen punkt 1 til punkt 4 sammen med 2 nye punkt (som nå blir punkt 2 og punkt 3) fikk 31
stemmer.

KOMMUNESTYREVEDTAK:
Med alle stemmer blei vedtatt:
1. Klepp kommunestyre godkjenner at Nord-Jæren Bompengeselskap AS fusjoneres inn i Sørvest
Bomvegselskap AS fra det tidspunkt det regionale selskapet kan overta ansvaret. Ved
overdragelse av kommunens aksjer i Nord-Jæren Bompengeselskap AS til Sørvest
Bomvegselskap AS aksepteres pris i samsvar med mottatt tilbud kr 54.120,-.
2. Det er en forutsetning for godkjenning at restmidlene i Jæren Pakke 1 blir fordelt etter eierbrøken,
slik som lovet i møtet i styringsgruppen 19. des. 2017.
3. Kommunestyret i Klepp forventer innen utløpet av januar 2018 en prognose på gjenstående
restmidler ut fra blant annet kostnadskalkyler på gjenstående prosjekt og estimat på
innkommende bompenger ut perioden.

4. Klepp kommunestyre som aksjonær ber styret i Nord-Jæren Bompengeselskap AS sørge for og
påse at all nødvendig dokumentasjon og formelle forhold er på plass i elektronisk datarom hos
Kluge Advokater, slik det fremgår av aksjekjøpsavtalen. Eventuelle avvik meddeles aksjonæren
umiddelbart og uten unødig opphold.
5. Under forutsetningen som følger av dette vedtakets punkt 2 ovenfor, gir kommunestyret ordfører
fullmakt til å signere aksjekjøpsavtalen.
6. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å avklare med de øvrige aksjonærene i Nord-Jæren
Bompengeselskap AS opplegg for gjennomføring av forenklet generalforsamling med formål om å
endre vedtektene punkt 7.1 slik det er omtalt i denne saken. Er det enighet blant aksjonærene om
å benytte tilsendt fullmakt gir kommunestyret ordfører fullmakt til å utstede denne.

