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Til kontrollutvalget i Vevelstad kommune    Sandnessjøen 18.09.2018 
 
Saksbehandler: 
Sekretariatsleder 
Tobias Langseth 

 
SAK 08/2018: RAPPORT SELSKAPSKONTROLLPROSJEKT 
 

1: Innledning og bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet plan for selskapskontroll i sitt møte 09.11.2016, og denne planen ble 
fastsatt som foreslått av kommunestyret 08.03.2017. Kommunestyret delegerte også til 
kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planperioden. 
 
Kommunens revisor har deretter på basis av vedtatt plan for gjennomføring av selskapskontroll i 
valgperioden utarbeidet en prosjektplan, hvor temaet var kommunens generelle eierstyring. 
Prosjektet er med andre ord ikke knyttet opp mot et enkeltselskap kommunen har eierandeler i. 
Selskapskontrollprosjektet ble bestilt av kontrollutvalget 28.11.2017 [sak 20/2017], og endelig 
rapport levert 17.08.2018 – etter gjennomført høringsrunde. 
 
Hovedformålet med selskapskontroll er i likhet med for forvaltningsrevisjon å bidra til læring og 
utvikling – i dette tilfelle når det gjelder forvaltningen av kommunens eierskap i selskaper m.m.  
 

2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle 
Forskrift om kontrollutvalg sier følgende om kontrollutvalgets ansvar for at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13. Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra 
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på 
de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 
 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 

§ 14. Selskapskontrollens innhold 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 
selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets 
vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 
 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner kap. 3. 
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Når det gjelder rapporteringen av gjennomførte selskapskontrollprosjekter til kommunestyret, 
fremgår det videre av samme forskrift: 
 
 
 

 

 

 

 

3: Rapportens konklusjon og anbefalinger 
Jfr. rapportens kapittel 4 [side 21]. Hensikten med undersøkelsen var å finne svar på om Vevelstad 
kommune utøver eierskapet i sine selskaper i samsvar med kommunestyrets vedtak og etablerte 
normer for aktiv eierstyring. Revisor konkluderer med at Vevelstad kommune ikke utøver eierskapet i 
sine selskaper i samsvar med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Svakhetene er etter revisors oppfatning knyttet til: 
 
• Vevelstad kommune har ikke vedtatt en eierskapsmelding. 
 
• Det er manglende protokollføring av navn for valg av eierrepresentant og vararepresentant i IKS som 
kommunen deltar i 
 
• Vevelstad kommune gir i liten grad eiersignaler. Dette gjelder likevel ikke for selskaper som er viktige for 
kommunen og kommunens daglige drift. Det samme gjelder system for tilbakemelding fra eierrepresentant 
 
• Revisor kan ikke med sikkerhet si at kommunen er kjent med prosessen for valg av styremedlemmer for de 
selskapene kommunen har eierinteresser i 
 
• Varaordfører er styreleder i eide selskaper og dette er ikke i tråd med anbefalinger fra KS 
 
• Kommunens arkiver er ikke tilfredsstillende når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap, noe som er i strid 
med KS’ anbefalinger og Lov om arkiv (arkivlova) 

 
Revisor anbefaler på bakgrunn av ovenstående følgende: 
 
• Vevelstad kommune bør ha fokus på å ferdigstille eierskapsmeldingen; herunder sikre tydelige eiersignaler. 
Ny kommunelov legger opp til et lovfestet krav om eierskapsmelding 
 
• Kommunen bør vurdere behovet for at varaordfører er styreleder i selskaper opp mot risiko for at 
vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling 
 
• Kommunen må sikre at arkivene er i henholdt til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter 
knyttet til eierskap 

  

§ 15. Rapportering om selskapskontrollen 
Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder 
hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver 
kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i 
rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. 
 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. 
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4: Sekretariatets vurderinger 
Under forutsetning av at sekretariatet oppfatter revisors konklusjon riktig, har det 
selskapskontrollprosjektet avdekket svakheter i kommunens generelle eierstyring – vurdert opp mot 
kriteriene [jfr. rapportens vedlegg 2]. Rapporten inneholder også forslag til forbedringstiltak i form av 
anbefalinger. Sekretariatet vil her benytte anledningen til å nevne at ny kommunelov legger opp til 
obligatorisk utarbeidelse av eierskapsmelding minst én gang i valgperioden, jfr. bestemmelsene i § 
26-1. Loven har imidlertid ikke trådt i kraft i skrivende stund. 
 

5: Oppsummering og avslutning 
Når det gjelder nærmere beskrivelse av problemstilling, revisjonskriterier, metodevalg og 
datagrunnlag vises det til rapportinnholdet.  
 
Selskapskontrollprosjektet vil bli presentert av Revisjon Midt-Norge v/oppdragsansvarlig revisor Unni 
Romstad i møtet. 
 

Forslag vedtak: 

Kontrollutvalget tar rapport fra gjennomført eierskapskontroll avgitt 17.08.2018 til etterretning, og 
oversender denne til kommunestyret i Vevelstad kommune for videre behandling. 
 
I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende: 
 
Revisor har vurdert om Vevelstad kommune utøver eierskapet i sine selskaper samsvar med 
kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. 
 
Det gjennomførte selskapskontrollprosjektet har så langt kontrollutvalget kan bedømme avdekket 
enkelte svakheter når det gjelder kommunens generelle eierstyring – på de områder som har vært 
gjenstand for undersøkelse og vurdering fra revisors side. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonssjefen merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag. 
 
Kontrollutvalget ber videre administrasjonssjefen rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) 
kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. 
 
Frist for administrasjonssjefens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for 
kommunestyrets behandling av rapporten. 
 
Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste tilsyn med den 
kommunale forvaltningen, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, 
og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. 
Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontroll- og 
tilsynsarbeid i kommunen er å bidra til læring og utvikling. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at avvik 
først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv. 
 
 
Vedlegg –  
1: Rapport fra selskapskontrollprosjekt avgitt 17.08.2018 


