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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunstyret vetar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgetsprioriteringeri planen: 

a. IKT Indre Namdal IKS  
b. Namdal Rehabilitering IKS 
c. Namas Vekst AS 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
Saksopplysninger 
Vurdering av behovet for eierskapskontroll. 
Det er økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse over 50 prosent. Slike 
selskaper vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, Heleide aksjeselskap er spesielt 
aktuelle. Selskaper som trekkes fram til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført 
både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på 
generelt grunnlag undersøke selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og 
selskapets formål. Videre er selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. 
Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert.  
 
IKT Indre Namdal IKS har ansvaret for å drifte kommunens IKT-system. I en tid hvor 
digitalisering konstant er i fokus, er det viktig at det driftes trygt. Det kan også være aktuelt å 
se nærmere på håndteringen av GDPR. Risikoen vurderes til høy. 
 
Namdal Rehabilitering IKS skal hjelpe mennesker til å gjenvinne, bevare eller utvikle 
funksjonsevne og mestringsevne. Selskapet eies av 13 kommuner i Namdalen samt Bindal i 
Nordland. Namsskogan kommune har en relativt høy eierandel i Namdal Rehabilitering IKS. 
 
Namas Vekst AS er en attføringsbedrift som holder til i fem kommuner i Nord-Trøndelag. 
Administrasjonen holder til på Høylandet, og selskapet har avdelinger i Overhalla, Grong, 
Namsskogan og Lierne. Selskapet utfører en viktig samfunnsoppgave, noe som tilsier at 
svakheter i selskapets måloppnåelse knyttet til formål vil ha negative konsekvenser. 
 
Vurdering 
Sammen med forvatningsrevisjonen er eierskapskontrollen viktig for å kunne forbedre 
tjenestene til kommunens innbyggere også på de områdene som er lagt ut til ulike selskaper. 
Kontrollutvalget bør være en bevisst bestiller av prosjektet, slik at kommunen får svar på 
sentrale spørsmål om hvordan eierskapet forvaltes. 
 
 
 


