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1 Innledning
Kommunene har etter kommuneloven stor frihet i hvordan de organiserer sine
tjenester i egne selskaper (rettssubjekter). Kommunene kan også delta i
selskaper med formål om samfunns- og næringsutvikling gjennom sitt eierskap.
Kommunen skal etter kommunelovens § 26-1 utarbeide en eierskapsmelding:
§ 26-1. Eierskapsmelding
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller
tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller
tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.
At virksomhet skilles ut og legges til selskaper, endrer betingelsene for folkevalgt
styring og kontroll. Et selskap vil som egen juridisk enhet få en betydelig grad av
frihet til å drive sin virksomhet. Kommunen skal etter kommunelovens § 4-1
aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre
rettssubjekter utfører på vegne av kommunen, og legge til rett for at alle kan få
tilgang på slik informasjon. Kommuneloven stiller krav til styring og kontroll, bla.
gjennom kontrollutvalgets rolle, jfr. kommunelovens §§ 23-4 og 23-6.
Det er viktig at kommunestyret utøver et aktivt og godt eierskap som sikrer at
målsettingene med en organisering utenfor den ordinære kommunale
virksomheten opprettholdes og utvikles i tråd med kommunens interesser og
målsettinger. Selskaper skal ikke leve sitt eget liv fristilt fra eierens interesser. En
eiermelding skal gi oversikt og kunnskap om kommunens eierinteresser til
kommunestyret, men også sikre åpenhet og innsyn for innbyggere og samfunnet
for øvrig. En eiermelding skal angi prinsipper for eierskapsforvaltningen og
danne grunnlaget for å utvikle og utøve en eierskapsstrategi for hvert enkelt
selskap. Behandling av eierskapsmeldingen gir også kommunestyret mulighet til
å drøfte det grunnleggende spørsmålene: Skal kommunen fortsatt være eier i
selskapet og skal kommunen fortsatt organisere en bestemt tjeneste i et selskap.
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KS anbefaler at en eierskapsmelding i tillegg til kravene i kommuneloven bør
inneholde:
• det juridiske grunnlaget for de ulike selskaps- og samarbeidsformene
• formål og selskapsstrategi for de ulike selskapene, herunder krav til
styringsdokument og styringsdialog
• selskapets samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.
Denne eierskapsmeldingen er den første etter kommunesammenslåingen. Den
fyller dermed også en rolle i sammenslåingsprosessen, jfr. styringsdokumentets
pk 7.3. Det er i dette dokumentet gjort en avgrensning til å omfatte selskaper
som har annen lovhjemmel enn kommuneloven. Det vil si at eierskapsmeldingen
ikke vil behandle oppgaver organisert etter kommunelovens kap. 18,
interkommunalt politisk råd (for oss Namdal regionråd), kap. 19, kommunalt
oppgavefellesskap (som Namsos kommune pr i dag ikke har) og kap. 20,
vertskommunesamarbeid (som Namsos kommune har mange av).
Eierskapsmeldingen presenterer i kap. 2. de ulike former for eierskap som
kommunen kan ha og det juridiske grunnlaget for virksomheten. Det gis også en
skjematisk oversikt over de selskapene og foretak som kommunen har
eierinteresser i. I kap. 3 gir eierskapsmeldingen overordnede prinsipper for
eierstyring og rutiner for hvordan dette skal følges opp. I kap. 4 presenteres de
ulike selskapene og foretak med kommunestyrets mål for selskapsstrategier
samt krav til selskapets formelle dokumenter og til eierdialog.

2 Kommunalt eierskap
Namsos kommune er deltaker, heleier og deleier en rekke foretak og selskap.
Under presenteres de ulike former for eierskap og hvilke eierinteresser Namsos
kommune har. Kommunen kan velge å løse oppgaver i et selskap eller foretak
med begrunnelser og vurderinger som kan være:
• Strategiske
• Økonomisk gevinst
• Kvalitative, gjennom å kunne tiltrekke seg rett kompetanse og samle kritisk
masse
• Geografiske, som for Namsos ofte kan være knyttet til rollen som regionby
og som «storkommunen» i Namdalen.
• Samfunnsansvar i et bredt perspektiv
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2.1 Aksjeselskap
Aksjeselskap (AS) er regulert i aksjeloven. En kommune kan være heleier eller
deleier av et AS sammen med andre offentlige eller private eiere. I et AS har
eierne begrenset økonomisk ansvar i og med at eierne ikke har ansvar for
selskapets forpliktelser utover innskutt egenkapital. Selskapets øverste organ er
generalforsamling og eiermakt utøves kun via denne. Det betyr at kommunene
som aksjeeier ikke kan intervenere uten at det skjer i form av en beslutning i
generalforsamling. Aksjeselskap er en selskapsform som er særlig innrettet på at
selskapet driver sin virksomhet og leverer sine tjenester i et marked. Kommunen
kan allikevel ha strategiske mål for sitt eierskap, men bør da alene eller sammen
med andre strategiske parter ha over 50% eierskap i selskapet for å sikre reell
mulighet for eierstyring. Det kan opprettes aksjonæravtaler for å detaljere
forholdet mellom aksjeeierne, f.eks. for å regulere stemmerett, innsynsrett,
innskuddsplikt eller forkjøpsrett.
Namsos kommune har aksjer i følgende selskaper:
Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aksjeandel Balanseført verdi i
regnskapet
Bakklandet legekontor AS
100%
765 000
Namsos industribyggeselskap AS
100%
16 270 000
NTE Holding AS
10,11%
75 825 000
Namsos kulturhus eiendom AS
100%
1 600 000
1
MN-Vekst AS
78%
320 000
INAM AS
6,135%
112 000
Prebio AS
20,468%
1 401 850
Salsnes Industribygg AS
20,67%
250 000
Seierstad servicebygg AS
4,37%
10 000
Namsos trafikkselskap ASA
Symbolsk
300
Filmparken AS
Symbolsk
1 365
Trøndelag reiseliv AS
Symbolsk
3000
OI! Trøndersk mat og drikke AS
Symbolsk
15 000

Flatanger kommune eier de resterende 22 % av aksjene. MN Vekst AS er et ideelt aksjeselskap,
noe som betyr at selskapet ikke betaler utbytte til sine eiere, men isteden bruker eventuelt
overskudd til selskapets formål som arbeidsmarkedsbedrift for personer med behov for
tilrettelegging. Selskapet reguleres allikevel av aksjeloven.

1

side 6

EIERSKAPSMELDING NAMSOS KOMMUNE 2020

2.2 Samvirkeforetak
Et samvirkeforetak (SA) reguleres av samvirkelova. Et SA skiller seg fra AS ved at
det ikke har eiere, men medlemmer. Et SA har ikke omsettelige eierandeler og
styres av et årsmøte som samvirkets øverste organ. Beslutninger fattes som
hovedregel ut ifra prinsippet «et medlem – en stemme» med mindre annet er
spesifisert i vedtektene. Prinsippet for samvirke er at de som driver
produksjonen eller drar nytte av den, også skal lede den, slik at ev. overskudd
ikke tilfaller utenforstående kapitaleiere, men tilfalle medlemmene.
Namsos kommune har medlemskap i følgende samvirkeforetak:
Navn
Merknad
1. Visit Namdalen SA
Årlig driftstilskudd på kr. 416 000
2. Riangalleriet SA
Årlig driftstilskudd på kr. 15 000
3. Revisjon Midt Norge SA Kommuner i Trøndelag og Trøndelag
fylkeskommune er medlemmer. Kjøp av revisjon
og tilsyn for
4. Biblioteksentralen SA
Andelsinnskudd på kr. 2100. Andelseierne
omfatter de fleste av landets kommuner,
fylkeskommuner, KS og Norsk bibliotekforening.

2.3 Stiftelser
Reguleres av stiftelsesloven. En stiftelse har ikke eiere eller deltakere. Stiftelsen
eier seg selv og har ikke noe eierorgan. Stifterne har følgelig ikke råderett over
stiftelsen etter at den er opprettet. En stiftelse er aktuell selskapsform når en
ønsker å skille ut virksomheten og gi full selvstendighet. Et ev. ønske om
innflytelse må vedtektsfestes f.eks. gjennom regulering av valg til styret eller ved
å sette vilkår for driftsstøtte.
Namsos kommune har tidligere blant annet bidratt med kapital ved opprettelsen
av følgende stiftelser:
Navn
1. Namdalsfembøringen
2. Stiftelsen Norsk revyfestival
3. Senter mot incest og seksuelle
overgrep Nord-Trøndelag
4. Namdals folkehøgskole
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2.4 Interkommunale selskaper (IKS)
IKS er regulert i egen lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Et IKS er en
egen juridisk enhet hvor bare kommuner, fylkeskommuner og andre IKS kan
være deltakere. Deltakerne har til sammen et ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser. Det skal opprettes en selskapsavtale (IKS-lovens § 4).
Representantskapet er selskapets øverste organ. Antallet medlemmer i
representantskapet skal nedfelles i selskapsavtalen, men alle deltakere skal ha
minst en representant i representantskapet (IKS-lovens § 6). Medlemmene velges
av kommunestyret. Representantskapet har en noe utvidet myndighet overfor
daglig leder og styret i forhold til et AS. Representantskapet i et IKS skal vedta
budsjett, økonomiplan, investeringsplan samt salg og pantsetting av eiendom.
Det kan instruere styret og omgjøre beslutninger og gjennom selskapsavtalen
fastslå nærmere angitte saker som må godkjennes av representantskapet.
Namsos kommune deltar i følgende IKSer:
Selskap

1 Namdal
rehabilitering
IKS
2 IKA Trøndelag
IKS 2
3 Trondheim
Havn IKS
4 Museet Midt
IKS
5 Konsek
Trøndelag IKS
6 MNA IKS

7 NordTrøndelag
krisesenter IKS

2

Deleiere

Namdalskommunene

35 kommuner i Trøndelag og
Trøndelag fylkeskommune
Orkdal, Trondheim, Malvik,
Stjørdal, Levanger, Verdal,
Steinkjer, Frosta, Inderøy,
Namsos, Nærøysund, Overhalla,
Grong, Lierne og Namsskogan
Kommuner i Trøndelag og
Trøndelag fylkeskommune
Namsos, Nærøysund, Lierne,
Røyrvik, Namsskogan, Osen,
Bindal, Leka, Flatanger, Overhalla,
Høylandet, Grong
Eies av kommunene i gml. NordTrøndelag og tre kommuner i
gml. Sør-Trøndelag

Interkommunalt arkiv. Vedtatt, men ikke iverksatt.
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verdi i
regnskapet
285 720

Ansvarsandel

8/27

3,08%
17 500 000

2%

150 000

25%

150 000

6/100

1 227 338

Tilsvarende
andel av
innbygger-tall
10,3/100
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2.5 Kommunalt foretak
Kommunelovens kap. 9 gir mulighet for å opprette kommunale foretak (KF). Et KF
er økonomisk og rettslig en del av kommunen, men organisert med et styre og
med egne vedtekter. Namsos kommune har pr i dag ikke opprettet egne
kommunale foretak.

3 Overordnet prinsipper for eierstyring
3.1 Samfunnsansvar
Kommunen har et samfunnsansvar gjennom å skulle yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Dette ansvaret endres ikke om selv
om enkelte oppgaver utføres av selskaper eller foretak. Namsos kommune skal
gjennom eierskap og medlemskap i selskaper og foretak ha et strategisk fokus
på det enkelt selskaps eller foretaks aktivitet og ansvar og deres plass i Namsos
kommunes samfunnsutvikling.
3.1.1 Ivareta innbyggernes behov
Det er i Namsos kommunes innbyggeres interesse at kommunen utøver aktiv
eierstyring både som representanter for innbyggerne og for å ivareta
samfunnsutviklingen. Selskap og foretak som leverer tjenester til innbyggerne
skal ha samme krav og forventinger knyttet til seg som kommunens øvrige drift.
Hensynet til innbyggernes behov for tjenester og kommunenes samfunnsansvar
skal kombineres med en effektiv drift. Tjenesteprodusenter skal ivareta
innbyggernes rettigheter til innsyn, veiledning, klage osv. som om de var en
ordinær kommunal virksomhet.
3.1.2 Selskapets og foretakets strategiske mål
Selskapets og foretakets strategiske mål skal nedfelles i vedtektene eller i
selskapsavtalen. De strategiske mål skal klart reflektere den rolle
selskapet/foretaket har for kommunen og dets innbyggere.
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3.1.3 Samfunnsansvarlig forretningsdrift
Selskaper og foretak skal ta hensyn kommunens forventninger til at
virksomheter skal ta et ansvar utover kortsiktig profitt. Det skal tas hensyn til
økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av virksomheten. Dette skal
nedfelles i virksomhetens strategi. Namsos kommune skal også søke å hensynta
dette som eier eller deleier i AS’er der forretningsmessig drift står øverst.
Selskap og foretak som produserer tjenester til innbyggerne på vegne av
kommunen skal sørge for at tjenesten produseres med høy kvalitet til lavest
mulige pris.
3.1.4 Etikk, miljø og sosiale forhold
Alle selskap og foretak som er heleid av Namsos kommune skal ha en etisk
plattform tilsvarende den Namsos kommune selv har. Namsos kommune skal
være en aktiv eier for å innarbeide miljømålsettinger i virksomhetens strategiske
dokumenter og handlingsplaner. Virksomheten skal ivareta sosiale målsettinger
som forventet av en kommunal virksomhet. Namsos kommune skal være en
aktiv eier for å fremme disse målsetningene også i selskap og foretak med
deleierskap. Selskapene skal tilstrebe den samme åpenhet og innsyn som øvrig
kommunal virksomhet har.
Kommunalt eide selskaper skal ha en ansvarlig lønnspolitikk som ikke avviker
vesentlig fra kommunens egen lønnspolitikk og lønnsnivå.
3.1.5 Omdømme
Selskap og foretak som leverer tjenester på vegne av Namsos kommune skal
arbeide aktivt for et godt omdømme i omgivelsene. Selv om tjenester er
organisert i ulike selskaper og foretak er de fortsatt kommunens tjenester.
Selskaper og foretak har derigjennom et ansvar ikke bare for sitt eget, men også
for å fremme Namsos kommunes omdømme. Det skal stilles like strenge krav til
tjenester som er organisert i selskap/foretak som det gjøres internt for
kommunale tjenester.
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3.1.6 Deltagelse i lokal næringsutvikling.
Namsos kommune kan – gjennom sin rolle som samfunnsutvikler – delta med
mindre andeler i selskapsdannelser i egen kommune eller distrikt. Dette kan
være både allmennyttige og rene forretningsmessig selskaper. Deltakelse i slike
selskaper kan ha strategiske målsettinger, være av mer symbolsk art eller som
mindre andeler av risikokapital i en etableringsfase. Namsos kommune vil i
utgangspunktet bruke NIB AS som sitt redskap i denne type saker.
Namsos kommune skal vurdere å selge små eierandeler i selskaper der
eierskapet ikke har strategisk eller lokalt symbolsk verdi, alternativt overføre
eierandeler i selskaper der eierandelene er små og det ikke forventes aktivt
eierskap fra kommunens side til NIB AS. Namsos kommune vil innarbeide
eierstrategier for dette området i eiermeldingen for NIB AS. Eierandelene skal
forvaltes forretningsmessig.
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3.2 Rutiner for eierstyring
3.2.1 Opplæring av folkevalgte
Grunnleggende for god eierskapsstyring er informasjon om kommunalt eierskap
generelt og Namsos kommunes eierskap spesielt, som en del av
folkevalgtopplæringen ved starten av hver kommunestyreperiode. Det kan i
tillegg gis en grunnleggende opplæring i eierskapsmelding og rolle til de
personene som kommunen velger til styringsorganene. Kommunedirektøren på
sin side har ansvar for god opplæring innad i administrasjonen.
3.2.2 Rullering av eierskapsmelding
Namsos kommune skal være en langsiktig og forutsigbar eier med klare,
kommuniserte mål for selskap og foretak der kommunen er eier og deltaker.
Namsos kommunestyre skal i starten av valgperioden behandle en
eierskapsmelding. Det skal legges opp til en bred debatt om prinsippene for
kommunalt eierskap og en spesifikk debatt om eierstyring i forhold til det
enkelte selskap/foretak. Eierskapsmeldingen kan rulleres i løpet av perioden ved
behov.
3.2.3 Hvilken selskapsform skal velges
Ved etablering av nye selskap eller foretak skal Namsos kommune ha et bevisst
valg av selskapsform basert på virksomhetens aktivitet og hva som ivaretar
Namsos kommunes interesser best, herunder mulighet for politisk styring og
kontroll, ivaretakelse av innbyggernes behov og rettigheter, samt rasjonell
økonomisk drift. Ved etablering av nye selskaper eller foretak skal det nedfelles
en formålsparagraf som klart beskriver oppgaven og hvilke krav som stilles fra
eierens side. Virksomhet som har klar forretningsmessig målsettinger i et
marked, skal organiseres som et AS eventuelt i unntakstilfelle som et SA. Bruken
av allmennyttige aksjeselskap skal begrenses.
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3.2.4 Styringsdokumenter
Vedtekter og selskapsavtaler skal gjengi eierens/eiernes formål med selskapet og
en overordnet strategi for hvordan disse skal nås. Det skal fastsettes krav for
hvert selskap/foretak om tilbakemeldinger til eierne og for behandling av dette i
kommunestyret. Selskapet skal rapportere tilbake om måloppnåelse på eierens
formål i disse tilbakemeldingene. For AS’er der eierskapet er finansielt motivert,
skal kommunen formulere krav/forventning til avkastning.
Alle selskap eller foretak som er heleid av offentlige aktører skal utarbeide eget
eierdokument som skal fungere som et styringsdokument for det aktuelle
selskapet/foretaket. Dette eierdokumentet skal behandles av kommunestyret og
revideres minimum en gang pr kommunestyreperiode og da i etterkant av at den
overordnede eierskapsmeldingen er blitt behandlet i kommunestyret.
Alle selskaper og foretak med offentlig eie over 50% skal hvert år utarbeide en
årsmelding som redegjør for måloppnåelse på både økonomiske og politiske
mål, samt mål for ivaretakelsen av samfunnsansvar formulert i
styringsdokumentene. Styret kan også i løpet av året – dersom situasjonen
krever det – rapportere til kommunestyret. Kommunestyret kan også selv be om
slik rapportering/orientering om et tema eller situasjon som har oppstått i løpet
av året. Årsmeldingene skal forelegges kommunestyret som referatsaker.
Kommunestyret kan delegere dette til formannskapet hvis dette er
hensiktsmessig.
Alle selskaper og foretak med offentlig eierskap over 50% skal sende ut
innkallinger til representantskap eller generalforsamlinger så tidlig at kommunen
om nødvendig skal kunne behandle innkallingen med sakspapirer i
kommunestyret og forberede saken administrativt. Alle innkallinger til
generalforsamling representantskap el. og selskapets årsregnskap og
årsberetning skal sendes til kommunen, kontrollutvalg og revisjon.
3.2.5 Eiermøter
Kommunestyret skal fastsette eventuelle krav til årlige eiermøter. Et eiermøte
skal gi kommunestyret/formannskapet en mulighet til på en uformell arena å få
direkte informasjon og dialog med virksomheten, og derigjennom skape
eierfølelse for virksomheten samt forsterke selskapets lojalitet til eieren og
forståelse for eierens målsettinger med virksomheten. Virksomheten kan også
selv be om denne type eiermøter. Det skal ikke fattes vedtak i disse eiermøtene,
og det skal ikke gripes inn i styrets myndighetsansvar.
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3.3 Forholdet til formelle organ i selskap, foretak og stiftelser.
3.3.1 Kommunens representant i representantskap og generalforsamling.
Kommunestyret oppnevner kommunens representant(er) i styrer for stiftelser,
representantskap for IKS’er, årsmøte for SA’er og generalforsamling for
aksjeselskap. Sammensetning og representasjon for Namsos kommune er
nedfelt i vedtekter/selskapsavtaler. Kommunestyret har valgt sin representasjon
for denne valgperioden (gjengitt for hver virksomhet i kap 4). Kommunestyret vil
fra neste periode nedfelle representasjon i forbindelse med revidering av dette
eierskapsdokumentet. Kommunens representant stiller med bundet mandat fra
kommunestyrer når dette har behandlet innkallingen og gjort klare vedtak. Er
vedtaket formulert som et politisk krav eller intensjon, skal representanten(e)
bruke det som retningsgivende i videre behandling av saken i virksomhetens
organer. Representanten(e) skal rapportere tilbake til kommunestyret etter
generalforsamling/representantskap.

Kommunen kan gjennom vedtekter eller selskapsavtaler ha, eller ved valg få,
representanter i styret. Disse representantene skal være andre personer enn de
som er valgt å representere kommunens eierinteresser i representantskap,
generalforsamling e.l.
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3.3.2 Sammensetning av styrer
Et styre skal sammensettes av personer med egnede personlige egenskaper som
utfyller hverandre kompetansemessig. Eier(ne) har ansvar for å sette sammen
styret som et godt kollegium. Selskapet/foretakets formål må gjenspeile den
samlede kompetansen i styret. Styreverv i selskaper er et personlig verv.
Medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, ikke noen av eierne,
og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at man
ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men
ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra
selskapets formål og innenfor lovens rammer. Eierstyring utøves via eierorganet.
Ved valg av styrer skal kommunelovens bestemmelse om min 40%
representasjon av hvert kjønn innfris. Dersom ikke annet er nedfelt i vedtekter
eller selskapsavtale velges det vararepresentanter i rekkefølge.
Styrerepresentanter i morselskap bør ikke sitte i styret i datterselskap. Dette for
å hindre rolleblanding, da styret i morselskapet blir generalforsamling i
datterselskapet. Styrerepresentasjon som gir habilitetsproblematikk i
kommunestyret eller administrasjonen bør så langt mulig inngås.
I enkelte driftsselskaper – der dette er hensiktsmessig – kan man anbefale å
benytte personer fra kommunedirektørens administrasjon i styrer, forutsatt at
vilkårene om personlig egnethet, komplementær kompetanse og kjønnsbalanse
oppfylles.
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Virksomhetene er ansvarlig for opplæring av styremedlemmene. Kommunen kan
gi oppnevnte styremedlemmer fra egen kommune i IKS’er, stiftelser og
allmennyttige aksjeselskap en generell innføring i eierskapsmeldingen og den
rolle og forventing kommunen har som eier.
Det forventes at alle som påtar seg styreverv i kommunale selskaper og foretak
registrerer seg i KS sitt styrevervregister. Dette for å ivareta målsettinger om
åpenhet og allment innsyn.

3.3.3 Godtgjørelse av styrets leder og styremedlemmer
Godtgjørelse til styrets leder og styremedlemmer skal reflektere styrets
økonomiske og strafferettslige ansvar. I tillegg kan kompetanse, tidsforbruk og
virksomhetens kompleksitet vektlegges. Namsos kommune skal arbeide for at
det føres en nøktern linje med hensyn til godtgjørelser for verv i offentlig eide
virksomheter.

3.4 Innsyn, tilsyn og kontroll
Kommunestyret har både et tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at kommunen
når sine mål, at virksomheten driver iht. regelverket og at etiske og sosiale
hensyn ivaretas. Dette skjer i egen regi i forbindelse med behandlinger av
årsmeldinger og rapporter.
Kontrollen skal også utføres gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Kontrollutvalgets rolle er forsterket i den nye kommuneloven.
Plan for kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal minst en
gang i hver kommunestyreperiode vedtas av kommunestyret. Kommunens ikke
materielle mål for virksomheten skal også være gjenstand for
forvaltningsrevisjonen og selskapskontrollen.
Namsos kommune skal arbeide for at lønn- og regnskapstjenester til IKS’er og
AS’er som er heleid av Namsos kommune eller har allmennyttige formål leveres
fra Namsos kommunes eget lønn og regnskapsavdeling såfremt dette kan
leveres til konkurransedyktige priser. Dette vil øke transparensen og eierens
innsyn i selskapet og bidra til å redusere risikoen for ulovlig og uønsket policy og
transaksjoner i selskapene. Samtidig vil selskapene bidra til ønsket kritisk masse
og kompetanseoppbygging i egen lønn- og regnskapstjeneste.
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4 Namsos kommunes eierskap
Nedenfor presenteres nøkkelinformasjon og vurdering av selskaper som har
strategisk verdi for videre eierskap.

4.1 Namsos industribyggeselskap AS (NIB AS)
4.1.1 Formalia
Formål:
Leie, kjøp og salg av tomtegrunn, oppføring av industribygg, boliger, samt andre
bygg innen kommunen og på forretningsmessig grunnlag drive utleie og/eller
salg av slike bygg. Med sikte på å fremme industri og næringsvirksomhet i
kommunen, skal selskapet kunne skaffe passende lokaler til rimelig leie for
bedrifter som flytter til eller etablere seg i kommunen. For å fremme industri-,
service og forretningsvirksomhet i kommunen kan selskapet også kjøpe aksjer
i etablerte bedrifter eller gå inn med aksjekapital i nye selskaper.
Vedtatt eierdokument for NIB AS beskriver følgende visjon og overordnede
målsettinger:
Visjon: «Et verktøy for Namsos kommune i nærings- og samfunnsutviklingen.»
NIB har følgende overordnede målsettinger:
1. NIB skal være et verktøy for Namsos kommune til å bygge, eie og drive
bygninger, samt erverve areal til forretnings -, industri-, og boligområder i
kommunen. I tillegg skal NIB være en pådriver med tanke på sosial
boligpolitikk og boligpolitikk generelt.
2. NIB kan være en langsiktig eier av bygninger som leies ut til virksomheter i
Namsos.
3. NIB kan eie og drive bygninger som huser både kommunal, annen
offentlig og/eller privat virksomhet (kombinasjonsbygg).
4. NIB kan eie aksjer i selskaper under etablering og utvikling.
5. NIB skal drives etter forretningsmessige prinsipper.
6. NIB kan være en kortsiktig eier i bygg eller selskaper som ønsker
kommunen som part i en etableringsfase.
Det vises ellers til egen eiermelding for selskapet.
Eierandel: 100 %
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Namsos
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Roller:
Daglig leder
Randi Dille
Styreleder
Øistein Aagesen
Styremedlemmer Bjørnar Schei, Trine Pedersen Fagerhaug, Marit Elisabet
Haukø, Rolf Håvard Ovesen
4.1.2 Nøkkeltall 2018: (I hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

1 401
450
27 521
24,3 %

4.1.3 Vurdering
Namsos Industribyggselskap AS er heleid av kommunen og et strategisk viktig
verktøy for realisering av politisk vedtatte mål. Styring skjer gjennom
generalforsamling og politisk vedtatt eierdokument for selskapet. Selskapet
forvalter flere datterselskap, deriblant Rock city Namsos AS. Namsos kommune
skal ha et svært langsiktig perspektiv på sitt eierskap i selskapet.

4.2 Namsos kulturhus eiendom AS
4.2.1 Formalia
Formål: Eie kulturhuset i Namsos og drive eiendomsdrift basert på denne
eiendommen. Selskapet skal kunne engasjere seg i annen virksomhet som står i
naturlig forbindelse med dette.
Det vises til egen eiermelding for selskapet.
Eierandel: 100 %
Virksomhet: Selskapets drift er i Namsos.
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
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4.2.2 Nøkkeltall 2018 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

3 831
1 268
5 011
17,8 %

4.2.3 Vurdering
Selskapet er et kommunalt heleid driftsselskap som ivaretar driften av
kulturhuset i Namsos.. Eierstyring utøves gjennom generalforsamling. Styret bør
være driftsorientert sammensatt i tråd med dette dokumentets anbefalinger. Det
er ikke lenger noen strategisk målsetning å drive dette som et eget selskap, men
det vil innebære betydelige kostnader å oppløse selskapet og overføre
eiendommen tilbake til kommunen. En fusjon med NIB AS bør vurderes
nærmere for å spare driftskostnader.

4.3 MN-Vekst AS
4.3.1 Formalia
Formål: Selskapet er en offentlig eid arbeidsmarkedsbedrift med formål å
organisere arbeid/arbeidspraksis for personer med behov for tilrettelegging.
Eierandel: 77,7 %
Andre aksjonærer: Flatanger kommune 22,3%
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Namsos, avdeling i Flatanger. Eier 100 % i
Namsos Camping AS.
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Styremedlem

Frode Hegle
Monica Grindberg
Snorre Ness, Endre Mølsleth, Turid Tyholt, Amund Lein og
Tore Bjerkan
Varamedlemmer Jan Morten Høglo, Morten Sommer, Eva Ytterdahl Fiskum,
Oddbjørn Riseth, Line Therese Hildrum og Lars Haagensen
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4.3.2 Nøkkeltall 2018 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

32 012
2 325
29 914
62,9 %

4.3.3 Vurdering
MN-Vekst AS er et offentlig eid aksjeselskap og har et formål som er strategisk
viktig for kommunen. Kommunens oppgave med å gi sine innbyggere med
behov for et tilrettelagt jobbtilbud løses gjennom selskapet. Selskapet
samarbeider nært med kommunene som eiere samt NAV. Kommunen bør utøve
sitt eierskap gjennom generalforsamling og politisk vedtatt eierdokument som
nærmere definerer selskapets rolle og oppgaver på vegne av eierne. Eierskapet
skal forvaltes med et langsiktig eierperspektiv på drift og utvikling i tråd med
selskapets formål.
Det vises til egen eiermelding for selskapet.

4.4 INAM AS
Formål: Skape en god samarbeidsarena for utvikling og koordinering av
kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Namdalskommunene. Dette skal skje i
tilknytning til en eiendom hvor INAM AS skal være leietaker. Selskapet skal
innenfor rammen av bedriftsøkonomiske prinsipper, lokalt legge til rette for at
Namdalen beholder eksisterende kompetanse, utvikler ny, og tiltrekker seg
tilleggskompetanse fra eksterne miljø. Selskapet kan ved aksjeinnskudd eller på
annen måte engasjere seg i virksomheter.
Eierandel: 6,135%
Andre aksjonærer:
- SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF
- IN-VEST AS
- STATSKOG SF
- Grong sparebank
- Andre

24,356%
15,337%
15,337%
6,503%
32,332%

Virksomhet: Hovedkontoret ligger i Namsos med avdeling i ytre Namdal.
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Roller:
Daglig leder
Knut Gartland
Styreleder
Amund Lein
Styremedlemmer Alma Karabeg, Sunniva Live Nicolaisen, Ole Joar Flaat og
Reidun Forås Prebensen
Varamedlemmer Odd Inge Myrvold

4.4.1 Nøkkeltall 2018 (Tall i hele mill.)
Driftsinntekter
Årsresultat etter skatt
Egenkapital
Egenkapitalandel

5 273
162
3 465
81,2 %

4.4.2 Vurdering
Namsos kommune har en relativt liten eierandel, og har således begrenset
mulighet for direkte eierstyring gjennom generalforsamlingen. Eierskapet gir
likevel mulighet for påvirkning og et langsiktig eierskap er med på å sikre
selskapets rolle innen næringsutvikling i Namdalen.

4.5 Salsnes industribygg AS
Formål: Selskapets formål er å drive utleie av fast eiendom. Eier bygget hvor
Salsnes Filter AS driver sin produksjonsvirksomhet på Salsnes.
Eierandel: 20,8%
Andre aksjonærer:
- Salsnes bygdelag
- Salsnes Filter AS
- Overhalla Gruppen AS
- MOWI Norway AS
- Joar Kolbjørn Reppen

40,8%
15,8%
10%
8,33%
4,167%

Virksomhet: Forretningsadresse på Jøa og forvalter eiendom på Salsnes.
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Roller:
Daglig leder
Kjell Ivar Tranås
Styreleder
Trygve Jonny Sandvik
Styremedlemmer Audun Sigurd Fosseng og Joar Kolbjørn Reppen

4.5.1 Nøkkeltall 2018 (Tall i hele mill.)
Driftsinntekter
Årsresultat etter skatt
Egenkapital
Egenkapitalandel

794
-27
1 991
34,9%

4.5.2 Vurdering
Selskapet har sterk lokal forankring på eiersiden noe som sammen med
kommunalt eierskap bidrar til å sikre tilgang til lokaler for videre næringsdrift på
Salsnes. Eierstyring utøves i generalforsmaling. Kan på sikt vurderes fusjonert
inn i NIB.

4.6 Prebio AS
Formål: Samarbeide med, opprette og delta i selskap rettet mot salg av analyseog rådgivningstjenester til næringslivet og offentlige organer innenfor
områdende internkontroll/kvalitetssikring, næringsmidler og miljø, samt det
som naturlig står i forbindelse med dette.
Eierandel: 20,468%
Andre aksjonærer:
- Alsco AS
- Brønnøy kommune
- Andre

49,1%
9,5%
20,9%

Virksomhet: Hovedkontor i Mo i Rana og avdelingskontor i Namsos.
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
side 22

Preben Aune
Bjørn-Vegard Løvik
Ivar Gulla og Marte Christin Jensen
Ola Steinar Smeby

EIERSKAPSMELDING NAMSOS KOMMUNE 2020
4.6.1 Nøkkeltall 2018 (Tall i hele mill.)
Finansinntekter

3 084

Årsresultat etter skatt
Egenkapital
Egenkapitalandel

2 759
29 644
97,5%

4.6.2 Vurdering

-

Namsos overtok i 2012 sin aksjepost i Prebio AS etter at Næringsmiddeltilsynet i
Namdal IKS ble besluttet avviklet med følgende vilkår:
Eventuelt aksjeutbytte tilfaller Namsos kommune som godtgjørelse for avtalt
arbeid.
Ved eventuelt salg av aksjer i PreBio AS eller opphør skal eierkommunene ha
utbetalt andel av verdien av aksjene tilsvarende kommunens eierandel i
Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS.
Namsos forvalter dermed denne aksjeposten på vegne av tidligere
deltakerkommuner i Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS.
Med en eierandel på 20,5% er det begrenset mulighet for aktiv eierstyring.
Eierskapet er likevel med på å forankre lokal drift og tilstedeværelse i Namsos.

4.7 NTE-Holding AS
4.7.1 Formalia
Formål: Planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg og
transportsystemer for energi, kjøpe og selge energi, samt enhver annen
virksomhet i Norge og i utlandet som står i naturlig sammenheng med dette
formålet. Selskapet har videre til formål selv, gjennom deltagelse i eller ved
samarbeid med andre selskaper, å drive telekommunikasjon, installasjons-,
handels-, entreprenør- og rådgivningsvirksomhet, samt enhver annen
virksomhet i Norge og i utlandet som star naturlig sammenheng med det
beskrevne formål. Selskapet skal drive sin virksomhet etter forretningsmessige
prinsipper. Gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal selskapets kunder sikres
energi og elektro-baserte produkter og øvrige tjenester til konkurransedyktige
priser og riktig kvalitet. Velutbygd infrastruktur skal sikre at alle innbyggerne i
Nord-Trøndelag og i eventuelt andre geografiske tilliggende områder kan gis et
likeverdig tilbud om slike produkter og tjenester.
Det vises til egen eiermelding for selskapet.
side 23

EIERSKAPSMELDING NAMSOS KOMMUNE 2020
Eierandel: 10,11%
Andre aksjonærer: Øvrige kommuner i tidligere Nord-Trøndelag fylke.
Virksomhet: Hovedkontoret ligger i Steinkjer
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Christian Stav
Jon Håvard Solum
Eli Arnstad
Bjørn Roald Helmersen, Gunnar Walleraunet, Unni Merete
Steinsmo
Kristin Eriksen, Gunnar Robert Sellæg
Bjørnar Gulstad, Per Storli

4.7.2 Nøkkeltall 2019 (Tall i hele mill.)
Driftsinntekter
Årsresultat etter skatt
Egenkapital
Egenkapitalandel

3 709
1 449
5 871
62,6 %

4.7.3 Vurdering
Eierskapet er strategisk viktig og langsiktig. Eierposten er overført fra tidligere
Nord-Trøndelag Fylkeskommune og det ligger sterke føringer for både eierskap
og anvendelse av utbytte. Kommunen er minoritetseier og skal utøve sin
eierstyring gjennom å delta i styrende organ hvor man kan møte som eier. Den
praktiske gjennomføringen av eierstyringen baseres også på følgende
dokumenter, i tillegg til eiermeldingen:
• Aksjeloven
• Vedtektene
• Overdragelsesavtale
• Aksjonæravtale
• Retningslinjer for eiermøtet
• Instruks for arbeidsutvalget
• Retningslinjer for valgkomiteen
I tillegg har NTE en egen styreinstruks.
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4.8 Bakklandet legekontor AS
4.8.1 Formalia
Formål: Drift av legekontor samt hva naturlig hører til, herunder delta i andre
selskaper med lignende virksomhet.
Eierandel: 100%
Virksomhet: Legekontoret driver i Namsos sentrum.
Roller:
Daglig leder
Cathrine Ørjasæther Forås
Styreleder
Tore Flosand
Styremedlemmer Erik Fossland Lænd og Sigrid Angen
4.8.2 Nøkkeltall 2018 (Tall i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

5 521
-27
82
4,1%

4.8.3 Vurdering
Selskapet er kommunalt heleid driftsselskap. Organiseringen er praktisk
begrunnet. Eierstyring utøves i generalforsamling. Styret bør være driftsorientert
sammensatt. Eierskapet er begrunnet i behovet for legekontor for kommunalt
ansatte fastleger.
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4.9 Forsikringsgården AS
4.9.1 Formalia
Formål: Eie og drive kontorbygget i Abel Meyers gt. 10 i Namsos.
Eierandel: 100% fra 01.07.2020
Virksomhet: Næringslokaler i Namsos sentrum som i stor grad skal benyttes
som kontor til egen virksomhet, i tillegg til utleie av egnet areal til andre.
Roller: Velges ved overtakelse.
4.9.2 Vurdering
Selskapet blir et heleid driftsselskap. Eiendommen overtas som et aksjeselskap,
og videre eierform er foreløpig ikke avklart. Eierstyring skjer i generalforsamling.

4.10 Visit Namdalen SA
4.10.1 Formalia
Formål:
Visit Namdalen SA skal arbeide for en bærekraftig utvikling av reiselivet i
Namdalen til beste for bedrifter, arbeidstakere og samfunnet.
Andre medlemmer: Næringslivsaktører, enkeltpersoner, organisasjoner, lag,
foreninger, kommuner og offentlig eide bedrifter kan tegne seg som
andelshavere.
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Namsos
Roller:
Daglig leder
Bente Snildal
Styreleder
Hilde Bergebakken
Styremedlemmer Skjalg Arne Åkerøy, Trygve Johan Collett Ebbing, Camilla
Alexandra Birkeland,
Varamedlemmer Hans Oskar Devik, Anne Grete Thoresen Eriksen
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4.10.2 Nøkkeltall 2018 (Tall i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

2 348
230
1 241
70,8 %

4.10.3 Vurdering
Visit Namdalen SA er et av destinasjonsselskap for de kommuner,
organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har interesse
knyttet til reiseliv og reiselivsutvikling i Namdalen. Strategisk mindre viktig for
egen kommunal tjenesteproduksjon, men viktig i et regionalt perspektiv.
Kommunen er andelshaver i selskapet som er samvirkeorganisert. Eierstyring
utøves gjennom årsmøtet der stemmeretten i årsmøtet fordeles på
andelshaverne etter deres omsetning med selskapet i forrige arbeidsår, beregnet
etter innbetalt serviceavgift og offentlige bidrag. Årsmøtet velger 5
styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

4.11 Revisjon Midt-Norge SA
4.11.1 Formalia
Formål: Dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapets
hovedtjenester er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg utføres
selskapskontroller, rådgivning og andre tjenester, herunder bekreftelser og
attestasjoner.
Eierandel: 3,74 %
Andre medlemmer: Alvdal, Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Flatanger,
Folldal, Frosta, Frøya, Grane, Grong, Hattfjelldal, Heim, Herøy, Hitra, Holtålen,
Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leirfjord, Leka, Levanger, Lierne, Malvik,
Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland,
Os, Osen, Overhalla, Rennebu, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer,
Stjørdal, Sømna, Tolga, Træna, Trøndelag fylkeskommune, Tydal, Vefsn, Vega,
Verdal, Vevelstad, Ørland og Åfjord.
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Steinkjer
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Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

Alf Robert Haugan
Hans S.U. Wendelbo
Elin Rodum Agdestein
Torbjørn Måsøval, Anne Birgitte Steinsli Sklet, Eva
Lundemo, Oddvar Fossum, Lauritz Jenssen

Varamedlemmer
4.11.2 Nøkkeltall 2019 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

51 143
6 443
29 742
53,0 %

4.11.3 Vurdering
Selskapet er organiser som samvirkeforetak og eierstyringen utøves dermed i
årsmøte. Namsos kommune er en av mange kommuner andelseiere i selskapet,
og medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning i
selskapet etter en vedtektsbestemt modell. Namsos kommune bør utøve sin
eierstyring ved å aktivt delta på selskapets årsmøter og gjennom sin deltakelse
sørge for at selskapet ivaretar deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester
til konkurransedyktige vilkår.

4.12 Namdal rehabilitering IKS
4.12.1 Formalia
Formål: Selskapets formål er å tilby kommunens innbyggere rehabilitering med
hovedvekt på intensiv døgnrehabilitering.
Eierandel: 8 av 27 andeler tilsvarende 29,6 %
(Bindal kommune trer ut av selskapet 1/1 2021, og ny eierandel blir da 30,8 %)
Andre eiere: Bindal kommune, Osen kommune, Flatanger kommune, Grong
kommune, Høylandet kommune, Leka kommune, Lierne kommune, Nærøysund
kommune, Namsskogan kommune, Overhalla kommune og Røyrvik kommune
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Høylandet
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Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Claes Gøran Sellæg
Pål Sæther Eiden
Oddny Lysberg
Endre Mølsleth, Carina Bergli, Grete Kristine Oksdøl Lervik
Marit Hatland, Erna Helene Borgan, Morten Sommer

4.12.2 Nøkkeltall 2018 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

26 857
-403
4 149
9,3 %

4.12.3 Vurdering
Etablering og drift av selskapet er basert på et bredt samarbeid i Namdalen.
Namsos kommune er klart største eier i selskapet med 8 av 27 andeler. Det er
viktig for kommunen å utøve et aktivt eierskap for å sikre innbyggerne riktige
tjenester i tråd med kommunens løpende behov. Eierstyring skjer gjennom
deltakelse i selskapets styrende organ.

4.13 Trondheim havn IKS
4.13.1 Formalia
Formål: Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet
innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og
konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Sørge for sikkerhet og
fremkommelighet i selskapets havner og deltager-kommunenes sjøområder.
Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov om
havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som
etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes
sjøområder.
Eierandel: 1,96 %
Andre deltakerkommuner:
Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Levanger kommune, Verdal
kommunene, Steinkjer kommune, Indre Fosen kommune, Malvik kommune,
Frosta kommune, Inderøy kommune, Frøya kommune, Orkland kommune
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Virksomhet: Hovedkontor ligger i Trondheim.
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Knut Thomas Kusslid
Roar Arntzen
Monica Haftorn Iversen
Siv Tove Aune, Svein Eggen, Trygve Berdal,
Gunn Iren Berg Svendsen, Birgit Thorsen, Knut Gunnar
Knutsen
Vegar Johansen, Eva Annie Svendsen, Ole Johan Svorkdal,
Monica Lorentzen Dahlø, Ingrid Juberg Moe, Gisle Tronstad,
Anne-Lise Nicholaisen, Ingvar Helge Lorentzen

4.13.2 Nøkkeltall 2018 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

152 436
7 052
900 545
91,1%

4.13.3 Vurdering
Samarbeidet gjennom selskapet skal bidra til å øke utviklingskraften for havn og
sjøtransport i Namsos. Kommunen er minoritetseier i selskapet med en
eierandel på knapt 2 %, og kommunen har dermed svært begrenset rom for
direkte eierstyring. Kommunen bør delta aktivt i selskapets styrende organ for å
påvirke lokal utvikling i ønsket retning.
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4.14 Museet Midt IKS
4.14.1 Formalia
Formål:
Museet Midt IKS har som formål å ivareta og drive museal virksomhet
i Namdalen. Dette utføres gjennom felles drift av museene i de deltakende
kommuner
Eierandel: 25 %
Andre eierkommuner: Namsskogan kommune, Overhalla kommune, Grong
Kommune, Lierne kommune, Nærøysund kommune, Osen kommune, Flatanger
kommune, Høylandet kommune, Røyrvik kommune Leka kommune og
Trøndelag fylkeskommune
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Rørvik, Nærøysund
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Camilla Alexandra Birkeland
Marianne Bremnes
Kirsten Joveig Gartland
Andrea Nogva, Laila Elisabeth Olsen, Olav Selnes, Gunnar
Hojem,
Thomas Walle, Nina Grindvik Sæternes
(ansattrepresentant) og Bjørnar Sellæg (observatør fra
ansatte)
1. Merethe Lervåg
2. Brit-Agnes Buvarp
3. Bjørn Sigurd Larsen
4. Knut Flåtter

4.14.2 Nøkkeltall 2018 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel
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36 098
1 310
11 552
50,5 %
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4.14.3 Vurdering
Museet Midt IKS er det konsoliderte museet for norddelen av Trøndelag, og alle
Namdalskommunene er eiere sammen med Trøndelag fylkeskommune. Museet
Midt er et driftsselskap som jobber aktivt med forskning, forvaltning, formidling
og fornying av Namdalsk kunst- og kulturhistorie. Museet Midt er et
kompetansesenter som sørger for at våre museum, samlinger, kulturminner og
tradisjoner blir ivaretatt. Selskapet er en samarbeidspartner i videreutviklingen
av Trønderrockmuseet.
Kommunen er sammen med Nærøysund og Trøndelag fylkeskommune de
største eierne av selskapet, og bør utøve aktivt eierskap gjennom deltakelse i
styrende organ der Namsos kommune har stemmerett i samme forhold som
kommunens eierandel i selskapet.

4.15 MNA IKS
4.15.1 Formalia
Formål: Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til
delegert myndighet å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som
eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og
omsetning av avfall og slam og alt som naturlig hører med til dette i
eierkommunene.
Eierandel: 39,0 %
Andre deltakerkommuner: Leka, Bindal, Nærøysund, Namsskogan, Røyrvik,
Lierne,
Grong, Høylandet, Overhalla, Namsos, Flatanger og Osen.
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Overhalla
Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
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Asle Hasselvold
Arne Flaat
Kårhild Hallager Berg
Rune Arstein, Anita Østby, Alfred Skogmo, Karin Svarliaunet
Jørn Nordmeland, Vegard Hegle, Bjørg Tingstad, Trond
Martin Sæterhaug
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4.15.2 Nøkkeltall 2018 (i hele 1000)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel

121 754
-3 491
-21 863
21,50 %

4.15.3 Vurdering
Oppgavene kommunen får utført gjennom sin deltakelse i selskapet er i stor
grad lovregulert og strategisk viktig for kommunal tjenesteyting. Kommunen er
største eier i selskapet med en eierandel på 39 %. Med en så stor eierandel er
det viktig å utøve aktivt og langsiktig eierskap. Kommunen bør delta i styrende
organ i henhold til lov- og avtalefestet rett.

4.16 Nord-Trøndelag krisesenter IKS
4.16.1 Formalia
Formål: Sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lov om kommunale
krisesentertilbud etterleves. Yte tjenester til andre enn deltaker kommunene
innenfor de rammer som styret til enhver tid fastsetter. Samarbeidet med
frivilligheten videreføres.
Eierandel: 10,2 %
Andre deltakerkommuner: Osen, Tydal, Selbu, Steinkjer, Namsos, Meråker,
Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong,
Høylandet, Overhalla, Flatanger, Nærøysund, Leka, Indre Fosen og Inderøy
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Verdal
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Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Inger Lise Kristiansen Svendgård
Peter Daniel Aune
Rønnaug Aaring
Hanne Berit Lingen, Anders Hugo Haraldsen, Anne Kari
Haugdal, Unni Selnes
Elisabeth Johansen, Liv Elden Djokoto, Håkon Nervik
Kolstrøm, Robert Ertsås, Edith Bruvoll Valfridsson, Marita
Kolbrek

4.16.2 Vurdering
Tilbudet kommunen kan gi innbyggerne gjennom sin deltakelse i selskapet er
svært viktig for personer i en sårbar situasjon. Kommunen bør delta i styrende
organ i henhold til lov- og avtalefestet rett for å sikre innbyggerne et godt tilbud i
henhold til selskapets formål.

4.17 IKA Trøndelag IKS
4.17.1 Formalia
Formål: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens
intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for
eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort
tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle
formål.
Eierandel: 3,08 %
Andre deltakerkommuner: Os, Osen, Tydal, Selbu, Steinkjer, Namsos, Meråker,
Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong,
Høylandet, Overhalla, Flatanger, Nærøysund, Leka, Frøya, Indre Fosen, Inderøy,
Hitra, Holtålen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun
og Trøndelag Fylkeskommune.
Virksomhet: Hovedkontor ligger i Trondheim
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Roller:
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Jens Kåre Rønning
Hanne Haugnes
Ola Stene
Liv Marit Hovdal, Petter Lindseth, Jan Børre Solvik
Tore Wolden, Ingrid Rolseth Holt, Snorre Glørstad

4.17.2 Vurdering
De arkivrelaterte oppgavene kommunen får utført gjennom sin deltakelse i
selskapet er både viktig og lovpålagt. Det er kompetanse- og ressursmessig
fornuftig å samarbeide med andre kommuner gjennom deltakelse i selskapet.
Kommunen er minoritetseier i selskapet med en eierandel på ca. 3 % og må
utøve sin eierstyring gjennom å delta i selskapets styrende organ.
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