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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret ber eierrepresentanten fremme forslag i generalforsamling i Joma
Næringspark AS om at selskapet skal følge sine forpliktelser iht. offentliglova.

Vedlegg
Rapport 2018 Joma Næringspark AS
Saksopplysninger
Selliås ber kontrollutvalget i Røyrvik kommune vurdere hvorvidt Joma Næringspark AS har adgang til
fortsatt å nekte allmenheten innsyn.
Anders Selliås har ikke mottatt etterspurte dokumenter fra Joma Næringspark AS.
De etterspurte dokumentene er:
Rett kopi av de to siste års protokoller fra generalforsamling Joma Næringspark AS.
Kontrollutvalget viser til selskapskontrollen gjennomført av Revisjon Midt-Norge AS – 2018, kapitel 3.
juridiske vurderinger mot offentleglova og lov om offentlige anskaffelser.
Konklusjon fra kapitel 3.1.1. om Joma Næringspark AS - offentliglova.
Etter en avveining av de ulike momentene som her er påpekt har revisor kommet frem til at Joma
Næringspark AS er å betrakte som omfattet av virkeområdet for offentlig-hetsloven. Særlig er det lagt
vekt på formålet i vedtektene som i stor grad ikke legger opp til en konkurransesituasjon, samt de
offentlige tilskudd som utgjør majoriteten av selskapets inntekter.
Den 24.10.2018 gjorde kontrollutvalget slikt vedtak med likelydende vedtak i kommunestyret.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oppfordrer kommunestyret til å tenke igjennom sitt
eierskap i Joma Næringspark AS og hva kommunestyret ønsker å oppnå med sitt eierskap.
2. Kontrollutvalget konstaterer at rapporten dokumenterer mangelfull oppfølging i flere ledd, og at
det er betydelige forbedringspunkter.
3. Kontrollutvalget videresender rapporten til kommunestyret for videre behandling, med følgende
innstilling til vedtak:
4. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med vurderinger knyttet til mulighetene for
kommunen til å øke sin eierandel i Joma Næringspark AS til 100 %.
5. Kommunestyret ønsker klare og tydelige mål med sine eierskap og at målene må være
formidlet gjennom eierskapsmeldingene o.l.
6. Kommunens representant på selskapets generalforsamling bes ta initiativ til en gjennomgang
av selskapets vedtekter blant annet for å:

a.
b.

Formalisere bruken av valgkomite.
Forbedre dialogen og informasjonsutvekslingen mellom Joma Næringspark AS og
kommunen, både politisk og administrativt.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Selskapene må dokumentere eventuelle habilitetsvurderinger i styreprotokoller.
Ha mer åpenhet omkring næringsparkens aktivitet og synliggjøre nærings-parkens aktivitet
gjennom en kommunikasjonsplan.
Tettere oppfølging av kommunens egne selskaper og opptre som bevist, aktiv og tydelig eier.
Se til at offentliglova og lov om offentlige anskaffelser blir fulgt av selskapene.
Oppdatere status for de ulike samarbeidsavtalene mellom kommunen og Joma Næringspark
AS og synliggjøre dette i eierskapsmeldingen.
Det kan oppfattes som uheldig at en innehar flere roller i selskapene. Dette bør kommunen
ta stilling til for å unngå.
Sikre at styrene ivaretar sin kontrollfunksjon med virksomheten i de respektive selskaper.

4.

Kommunestyre ber om skriftlig dokumentasjon på hvordan oppfølging av avtalen gjort
mellom Norsulfid avd. Grong Gruber og Joma Næringspark AS på kr. 3.100.000.mill. er
disponert.

5.

Kommunestyret ber kommunens representant på selskapets generalforsamling rapportere
skriftlig til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk som
følge av revisjonsrapporten innen 1.03.2019.

Konklusjon fra kapitel 3.1.2 om Joma Eiendom AS - offentliglova.
Revisor har på bakgrunn av forelagt dokumentasjon under tvil kommet frem til at selskapet ikke blir å
anse som omfattet av virkeområdet for offentlighetsloven. I vurderingen er det lagt vekt på at selskapet
i stor grad fremstår å konkurrere på lik linje med øvrige tilbydere av næringslokaler.
Kommunestyret vedtok i sak 5/20 den 04.02.2020:
Røyrvik kommunestyre foreslår, overfor generalforsamlingen i Joma Næringspark A/S at Røyrvik
formannskapet utgjør avviklingsstyret og at dette avviklingsstyret ledes av Bertil Jønsson (AP).
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret er gjeldende til nytt vedtak gjøres.
I proff.no om Joma Næringspark AS (20.10.2020) er Hans Oskar Devik registrert som styreleder.
I proff.no om Joma Eiendom AS (20.10.2020) er Nils Enar Bertil Jønsson registrert som styreleder
Vurdering
Det er av offentlig interesse å vite hva som skjer i et kommunalt eid selskap, delvis finansiert med
offentlige midler.
I kapitel 3.1.1. fra rapporten om Joma Næringspark AS er det konkludert med at offentleglova er
gjeldende.

