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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak knyttet til interpellasjon 11/21 og
ber revisor vurdere verdifastsettelsene i avviklingsbalansen, og da særlig
verdifastsettelsen av Joma Eiendom AS. Samt i den forbindelse estimere
kommunens eventuelle tap mht. dette selskapets eiendommer.
2. Kontrollutvalget ber også revisor, så langt det lar seg gjøre, avklare hvorvidt de
formelle krav i forbindelse med avviklingen av Joma Næringspark AS er fulgt.
Vedlegg
Avviklingsbalanse for Joma Næringspark AS
Saksprotokoll kommunestyrets sak 11/21, møte 14.12.2021
Saksopplysninger
Ved behandling av interpellasjon 11/2021 i møte den 14.12.21 fattet kommunestyret slikt
vedtak:
«Kommunestyret ber kontrollutvaldet og revisjon etterøykja salet av næringsbygg i
sentrum til private interessentar.
Herunder prisfastsetjing, fullmakter til Joma Eiendom AS, samt kommunens
medvirkning og eventuelle økonomiske tap.»
Innsynsrett i selskapet fra kommunen og dens kontrollutvalg har vært oppe til debatt tidligere.
Aksjeloven §16-6. Avviklingsbalanse mv. fastsetter imidlertid at:
1. "Styret skal lage en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og
forpliktelser, og gjøre opp en balanse med henblikk på avviklingen.
2. Oversikten og balansen skal revideres. Dette gjelder likevel ikke for selskap som
har registrert beslutning i Foretaksregisteret om å unnlate revisjon etter § 7-6.
3. Oversikten og balansen skal legges ut på selskapets kontor til ettersyn for
aksjeeierne. Skal oversikten og balansen revideres etter annet ledd, skal disse
legges ut i revidert stand. Det samme gjelder dersom oversikten og balansen er
revidert.
4. Kopi av balansen skal sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse. Det samme
gjelder revisors erklæring dersom balansen skal revideres etter annet ledd eller
den er revidert."
En ba derfor i første omgang kommunen om en kopi av avviklingsbalansen, se vedlegg.
Kort tid etter fikk en telefonisk henvendelse fra styrets leder, hvor det ble opplyst
avviklingsbalansen ville bli oversendt så snart den var blitt ferdigstilt. Slik en oppfattet styrets
leder videre ville selskapet gjøre sitt slik at Røyrvik kommune får svar på sitt spørsmål.

Vurdering
Slik vi forstår kommunestyrets bestilling til kontrollutvalget er det verdifastsettelsene i
avviklingsbalansen, og da særlig verdifastsettelsen av Joma Eiendom AS, som står i fokus
for kommunestyrets interesse. Og, så langt det lar seg gjøre avklare hvorvidt de formelle
krav i forbindelse med avviklingen av Joma Næringspark AS er fulgt.

