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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Før kontrollutvalget sluttbehandler rapporten den 19.06.2018 og oversendender saken til
politisk behandling ber kontrollutvalget revisor om å:
1. Avklare om smålån, omtalt i rapporten, er i tråd med aksjelovens Kap. III, deretter at
revisor gir en vurdering av konsekvenser og ansvar.
2. Utdype vurderingen om selskapene er omfattet av offentleglova.

Vedlegg
Selskapskontroll Joma Næringspark AS - sluttrapport
Saksutredning
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en
selskapskontroll med undersøkelse og forvaltningsrevisjon i selskapene Joma Næringspark
AS, Joma Eiendom AS, Sentrumshandel Røyrvik AS og Børgefjell Skinn AS.
Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en juridisk vurdering og en
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen omfatter hvordan kommunens eierskap i Joma
Næringspark AS utøves. Den juridiske vurderingen ser på Joma Næringspark AS og Joma
Eiendom AS’ forhold til Offentleglova og Lov om offentlige anskaffelser.
Forvaltningsrevisjonen omfatter morselskapet Joma Næringspark AS og de tre
underliggende selskapene.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at det er nødvendig å avklare om smålån, omtalt i rapporten, er
innenfor eller utenfor aksjelovgivningen. Om det skulle vises seg at smålånene ikke er i tråd
med gjeldende regelverk, utløser dette konsekvenser og ansvar. Det er i kommunens
interesse å få avklart hvilke handlingsalternativer kommunen som eier, har til rådighet.
Videre er det sekretariatets oppfatning at revisors vurdering av konkurransekriteriet bør
vurderes opp mot gjeldende lovverk og rettspraksis, det vises spesielt til EU domstolens
avgjørelser.
Det er viktig å understreke at sekretariatet ikke påstår at revisors konklusjon er uriktig, men
at sekretariatet savner en grundigere vurdering hvorvidt det eksisterer en reell aktør i
lokalområdet og i hvilken grad dette er avgjørende for konklusjonen og om selskapet er
omfattet av offentleglova eller ikke.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollsekretæriatet har bedt revisor om å orientere kontrollutvalget i møte om de to forslag
til vedtak som her foreligger. Sekretærinatet foreslår at revisor etter møtet innarbeider svaret
i rapporten. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget sluttbehandler forvaltningsrevisjonen
den 19.06.2018.

