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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar ordførers tilbakemelding, inklusive  redegjørelse,  til orientering og anser 
oppfølging av eierskapskontroll NIB AS for avsluttet. 
  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet rapport eierskapskontroll NIB AS  i sak 26/21 og gjorde blant 
annet slik innstilling til kommunestyret, som vedtok denne: 
1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
- Namsos Industribyggeselskap(NIB) AS til orientering. 
 2. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp rapportens anbefalinger i kap.7.2. 
 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten innen 30.06.22 om å gi skriftlig rapport til 
kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
Formannskapet er valgt til eierrepresentanter i NIB AS.  Som eierrepresentant overfor 
kontrollutvalget vil det her si ordfører.  
  
Kontrollutvalget fikk 13.11.22, jfr. sak 35/22 følgende tilbakemelding fra eierrepresentanten 
på oppfølging av anbefalingene: 
"Når det gjelder 7.2 Anbefalinger fra revisjonsrapport, ble dette drøftet senest i Eiermøte 
20.10.22. 
  
-Selskapets vedtekter bør revideres for å sikre at det er samsvar mellom eiermelding, 
eierdokument og vedtektene. 
                -Eiermøte er enige om at dette må drøftes og arbeides videre med. 
-Selskapet bør sørge for at administrative ressurser i selskapet er i tråd med 
vedtektene. 
                -Eiermøte har besluttet at vi ikke ansetter administrativ ressurs, men at ressurser 
leies inn ved behov for det. 
Namsos Industribyggeselskap AS bør få avklart om selskapet kan betraktes som et 
offentligrettslig organ og dermed er underlagt lov om offentlige anskaffelser. 
                -Eiermøte mener selskapet er underlagt lov om offentlige anskaffelser da det er et 
kommunalt heleid selskap. Det har alltid vært praksis i selskapet." 
  
Kontrollutvalget fattet i sak 35/22 blant annet slikt vedtak: 
Ordførers skriftlige tilbakemelding på oppfølging av NIB-rapporten tas til foreløpig orientering 
og kontrollutvalget ber om å få egen sak på oppfølgingen av rapporten, herunder protokoll fra 
eiermøtet. 
  
Ordfører er bedt om  skriftlig tilbakemelding, samt å komme i kontrollutvalget og gi en 
oppdatert orientering  om NIB AS og kommunens eierskap vedr. målsettinger, utfordringer 
m.v. 
  
Vurdering 
Sekretariatet viser til ovenforstående og er av den oppfatning at eierrepresentanten har gitt 
tilbakemelding på  oppfølgingen av anbefalingene vedr. administrative ressurser og offentlige 
anskaffelser. Når det gjelder  



anbefalingen vedr. revideres for å sikre samsvar mellom eiermelding, eierdokument og 
vedtektene, sier eiermøtet at dette må drøftes og arbeides videre med. 
  
Ordfører er bedt om å bekrefte at eiermøtet  har drøftet og arbeidet videre med dette 
samsvaret. Videre har sekretariatet bedt om protokollen fra eiermøte 20.10.22 og senere. 
 
Hvis eiermøtet har drøftet og  arbeidet videre med samsvar mellom eiermelding, 
eierdokument og vedtektene, og kontrollutvalget er av den oppfatning at rapportens 
anbefalinger er fulgt opp, anbefales kontrollutvalget å ta ordførers tilbakemelding, 
inklusive  redegjørelse,  til orientering og anse oppfølging av eierskapskontroll NIB AS for 
avsluttet. 
  
 
 


