
4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER 

I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen.  

Figur 7. Risikovurdering eierskap 

Tabellene nedenfor viser Namsos sine eierinteresser i IKS og AS. 

Tabell 19. Eierandel til Namsos kommune i IKS 

Selskap Eierandel 

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 34,9 % 

Museet Midt IKS 25 % 

Namdal Rehabilitering IKS 23,07 % 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 9,2 % 

Konsek Trøndelag IKS 4,0 % 

Trondheim Havn IKS 1,96 % 

Midtre Namdal Vekst AS
NiB AS

Kommunens generelle eierskapskontroll
Namdal Rehabilitering IKS

NTE

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Museet Midt IKS



 

 

Tabell 20. Eierandel til Namsos kommune i AS 

Selskap Eierandel 

Namsos Industribyggeselskap AS 100 % 

Namsos Kulturhus Eiendom AS 100 % 

Rock City Namsos AS 100 % 

MN-Vekst AS 54,62 % 

Prebio AS 20,46 % 

Nord-Trøndelag Energiverk AS 7,72 % 

INAM AS 6,13 % 

Salsnes Industribygg AS 4,16 % 

Kinoalliansen AS 4,0 % 

Tabell 21. Namsos kommunes deltakelse i andre selskaper 

Selskap Eierandel 

Namsos Trafikkselskap ASA  

Norske Skogindustrier ASA  

Biblioteksentralen AL  

Trønderfrukt BA  

Namdalsopplevelser BA  

Namdal Bomvegselskap  

Riangalleriet SA  

Revisjon Midt-Norge SA  

 

 

 



 

 

4.3.1 Eierskapskontroll 

Namsos kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for sitt eierskap, noe som er kritisk 

sett opp imot ny kommunelov. Unntaket er eierskapsmelding for NIB AS. På forespørsel sier 

kommunen at eierskapsmelding er utsatt i påvente av kommunesammenslåing fra 01.01.2020, 

og ifølge budsjett for 2020 skal det utarbeides ny eierstrategi.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Midtre Namdal Vekst AS utfører en viktig samfunnsoppgave, noe som tilsier at svakheter i 

selskapets måloppnåelse knyttet til formål vil ha negative konsekvenser. 

Det var lagt opp til eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i NiB AS i 2019. Kontrollen av 

NiB ble utsatt, da retningslinjer for selskapet nylig hadde blitt endret. En kontroll av NiB er 

derfor aktuelt i denne perioden, spesielt på grunn av at dette er et selskap som er heleid av 

Namsos kommune, som utøver tjenester innen næring. NIB AS har ifølge Proff.no 5 

datterselskaper; hvorav 4 er heleide aksjeselskaper.  

Det er nylig gjennomført eierskapskontroll med forvaltningsrevisjoner i Midtre Namdal 

Avfallsselskap. Trøndelag fylkeskommune har gjennomført en eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Museet Midt IKS, og forvaltningsrevisjonsdelen av denne er også aktuell 

for Namsos kommune. Det er derfor forvaltningsrevisjoner i andre selskaper som er viktigere 

enn her.  

Kommunen har en relativt høy eierandel i Namdal Rehabilitering IKS.  

Namsos kommune har, med noen få unntak, forholdsvis små eierandeler i de ulike selskapene. 

I Trondheim Havn IKS har kommunens eierandel en høy balanseført verdi. Kommunen har en 

relativt liten andel i NTE, men dette er et selskap som er eid av alle de nord-trønderske 

kommunene. I denne sammenhengen har Namsos en relativt stor andel. Dette er et eierskap 

som ble overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. En undersøkelse av eierutøvelsen i 

NTE er derfor aktuell for gjennomgang. 
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