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Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og butikken på Verrastranda
Vedlegg:
Vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19
Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA – undersøkelse Jekta AS og butikken på Verrastranda.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar rapporten til orientering

Behandling i Kommunestyret - 29.05.2019
Berit Rødsjø, SP ba om å få vurdert sin habilitet da hun er søster til tidligere daglig leder Bjørn Skjelstad.
Kolbjørn Almlid, SP ba om få vurdert sin habilitet da han er bror til tidligere styreleder Jacob Br. Almlid.
De fratrådte møtet under kommunestyrets vurdering av habilitet.
Kommunestyret fant begge representantene inhabile etter FVL § 6 B og de deltok ikke i behandling av
saken.
Tore Kristiansen, FrP ba også om å få vurdert sin habilitet da han har vært ansatt i bedriften.
Tore Kristiansen fratrådte under kommunestyrets vurdering av habilitet.
Kommunestyret fant Tore Kristiansen til å være habil og han deltok under behandling av saken.
Odd Vidar Vandbakk, V og Andre N. Skjelstad, V ba også om få vurdert sine habilitet da de er
andelseiere i eiendommen som butikken leide.
Odd Vidar Vandbakk og Andre N. Skjelstad fratrådte under kommunestyrets vurdering av habilitet.

Kommunestyret fant Odd Vidar Vandbakk og Andre N. Skjelstad til å være habil og de deltok under
behandling av saken.
Daniel Folladal, AP ba om å få vurdering sin habilitet da hans far har vært tidligere medlem i styret.
Daniel Folladal fratrådte under kommunestyrets vurdering av habilitet.
Kommunestyret fant Daniel Folladal inhabil etter FVL § 6 B og han deltok ikke i behandlingen av saken.
Under behandling av denne saken var kommunestyret lovlig satt med 14 representanter.
Unni Romstad fra Revisjon Midt-Norge SA redegjorde for rapporten.
Kristian Lunde Jenssen, AP la fram følgende forslag på vegne av AP og V:
Med bakgrunn i Revisjon Midt-Norge sin rapport etter undersøkelse av Jekta og Nærbutikken på
Verrastranda finner kommunestyret grunnlag for å rette kritikk mot tidligere ledelse i Jekta AS for at det
ikke ble gitt et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet til eier.
Kommunestyret må kunne forutsette at selskapets ledelse gir riktig og fyllestgjørende informasjon til
styret, og styret videre til eier. Det som legges frem gjennom undersøkelsen tyder på at styret, i en tidlig
fase, ikke fikk etterspurte opplysninger om den økonomiske utviklingen ved Nærbutikken. Senere er det
grunn til å tro at styret måtte kjenne til den negative økonomiske situasjonen gjennom innføring av
avdeligsregnskap i selskapet uten å gjøre dette kjent for eier.
Først etter at nytt styre var på plass, april 2018, fikk eier kunnskap om at en av hovedårsakene til Jekta
sine økonomiske utfordringer lå i driften av Nærbutikken på Verrastranda.
At tidligere styre iverksatte oppsigelse av ansatte i Jekta AS som løsning på de økonomiske
utfordringene i selskapet, fremfor å ta nødvendige grep om butikkdriften er vanskelig å forstå. Ledelsen
valgte å fortsette subsidieringen av butikkdriften ved Nærbutikken, som var i konkurranse med
kommersielle aktører i Malm og Follafoss. Skiftende ledelse har valgt å unndra denne kunnskapen for
eier, og i stedet beskrevet driften som positiv.
Samlet sett har dette resultert i at eier ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe rette
beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.
Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som
berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter.
Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.
Det ble stemt alternativt mellom Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret og forslaget fra Kristian
Lunde Jenssen på vegne av AP og V.
Forslaget fra Kristian Lunde Jenssen på vegne av AP og V, fikk 11 stemmer og ble vedtatt.
Representantene Berit Rødsjø, Kolbjørn Almlid og Daniel Folladal tiltrådte møtet igjen.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019
Vedtatt ble:
Med bakgrunn i Revisjon Midt-Norge sin rapport etter undersøkelse av Jekta og Nærbutikken på
Verrastranda finner kommunestyret grunnlag for å rette kritikk mot tidligere ledelse i Jekta AS for at det
ikke ble gitt et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet til eier.

Kommunestyret må kunne forutsette at selskapets ledelse gir riktig og fyllestgjørende informasjon til
styret, og styret videre til eier. Det som legges frem gjennom undersøkelsen tyder på at styret, i en tidlig
fase, ikke fikk etterspurte opplysninger om den økonomiske utviklingen ved Nærbutikken. Senere er det
grunn til å tro at styret måtte kjenne til den negative økonomiske situasjonen gjennom innføring av
avdeligsregnskap i selskapet uten å gjøre dette kjent for eier.
Først etter at nytt styre var på plass, april 2018, fikk eier kunnskap om at en av hovedårsakene til Jekta
sine økonomiske utfordringer lå i driften av Nærbutikken på Verrastranda.
At tidligere styre iverksatte oppsigelse av ansatte i Jekta AS som løsning på de økonomiske
utfordringene i selskapet, fremfor å ta nødvendige grep om butikkdriften er vanskelig å forstå. Ledelsen
valgte å fortsette subsidieringen av butikkdriften ved Nærbutikken, som var i konkurranse med
kommersielle aktører i Malm og Follafoss. Skiftende ledelse har valgt å unndra denne kunnskapen for
eier, og i stedet beskrevet driften som positiv.
Samlet sett har dette resultert i at eier ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe rette
beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.
Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som
berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter.
Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.
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Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Verran kommune – behandlet sak 15/19 Rapport etter undersøkelse – Jekta AS og
butikken på Verrastranda - i møte den 6. mai 2019:
Det er gjort følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Viser til vedlagte vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19.
Viser også til vedlagte Rapport – undersøkelse Jekta AS og butikken på Verrastranda - utarbeidet av
Revisjon Midt-Norge SA.

