MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------ARKIV
NR.

UTVALG

SAKSBEHANDLER

MØTEDATO

KONTROLLUTVALGET

NV

07.06.17

Behandling av saken:
Saksnr.:
Utvalg:
16/17
Kontrollutvalget

SAK
NR.
16/17

Møtedato:
07.06.17

Selskapskontroll i Rennebu kommune i 2017
Saksdokumenter:
1. Plan for selskapskontroll (ikke vedlagt)
2. Vurdering av selskapskontroll i Rennebu kommune 2017 – vedtak sak 04/17 (ikke
vedlagt)
3. Vedtak forvaltningsrevisjon i Nasjonalparken Næringshage AS – sak 12/17 (ikke
vedlagt)
4. Saksfremstilling og vedtak kommunestyret sak 02/17 av samarbeidet med
Nasjonalparken Næringshage AS, Plankontorets rapport og utgått avtale – vedlegg 1
5. Notat om selskapskontroll i Nasjonalparken Næringshage fra Revisjon Fjell IKS vedlegg 2
Saksframlegg:
Kontrollutvalget behandlet i møte 28.09.16 sak 28/16- Plan for selskapskontroll. Planen
ble vedtatt i kommunestyret 26.10.16, k-sak 52/16.
I planen heter det at kontrollutvalget minst én gang i året må vurdere aktuelle selskaper
med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen
skal ha.
Det er ikke krav i loven til at selskapskontroll skal gjennomføres årlig, kun vurderes.
I møte i kontrollutvalget den 09.02.17 sak 04/17 ble det vedtatt å gjøre henvendelse til
de andre eiere i Nasjonalparken Næringshage AS for å få gjennomført en
selskapskontroll. I sak 12/17 den 26.04.17 ble kontrollutvalget informert om at de andre
eierne har gitt aksept for at selskapskontroll kunne gjennomføres.
Revisor fikk deretter i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon av Nasjonalparken
Næringshage AS.
Revisor startet arbeid med å innhente informasjon og ble da oppmerksom på at
kommunestyret i Rennebu i sak 02/17 den 23.03.17 foretok en evaluering av
samarbeidet med Nasjonalparken Næringshage AS og at Plankontoret var blitt engasjert
for å utføre en evaluering. Rådmannen tilkjennega sine vurderinger til kommunestyret i
saksfremstillingen og kommunestyret gjorde følgende vedtak:
Kommunestyret tar evalueringer av samarbeidet og avtale med Nasjonalparken
Næringshage AS til orientering. Det utarbeidet en ny revidert avtale mellom NN og
Rennebu kommune som forelegges kommunestyret.
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uheldig å igangsette en forvaltningsrevisjon så tett etter gjennomført evaluering og
vedtak om ny avtale. Kontrollutvalgets leder ble orientert av sekretariatet og revisjon
ble bedt om å lage en skisse til eierskapskontroll i stedet for en fullstendig
forvaltningsrevisjon.
Saksvurdering:
Selskapskontrollen kan deles i to deler:
1. Eierskapskontroll
Dette innebærer at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med
forvaltningen av eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder
å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
2. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens § 77 nr. 4, som systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av
forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme
gjennom vedtakelsen av planen for selskapskontroll.
I notat fra Revisjon Fjell AS redegjør revisor for problemstillinger som kan være naturlig
å knytte til en eierskapskontroll som følger:
 Fører Rennebu kommune kontroll med sine eierinteresser i Nasjonalparken
Næringshage AS
 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og
normer for eierstyring?

Rennebu kommune sin eierskapsmelding har ikke blitt oppdatert etter at kommunen skaffet
seg aksjer i Nasjonalparken Næringshage AS. Som følge herav mangler det sentrale
dokument for hvilke krav og forventinger selskapsforvaltningen skal måles opp mot.
Når kommunen vedtok å tegne seg for aksjer i selskapet, må en anta at forutsetninger for å
kjøpe aksjer var en del av og forutsetning for eierskapet.
En eierskapskontroll vil kunne avdekke om forutsetninger som kommunestyret la til grunn for
vedtak om kjøp av aksjer gjennom forvaltningen av eierinteressene er ivaretatt.
Eierskapskontrollen vil også kunne medvirke til at Rennebu kommune sin eierskapsmelding
blir oppdatert.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Med bakgrunn i gjennomført nylig evaluering og behandling i kommunestyret den
23.03.17 sak 02/17 gjennomføres det ikke forvaltningsrevisjon av Næringshagen
Nasjonalpark AS gjort i vedtak i kontrollutvalget sak 12/17.
I stedet gis revisor bestilling på gjennomføring av eierskapskontroll slik det fremkommer
i notat fra Revisjon Fjell IKS datert 22.05.17 med følgende problemstillinger:




Fører Rennebu kommune kontroll med sine eierinteresser i Nasjonalparken
Næringshage AS
Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og
normer for eierstyring?
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Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte endrede forutsetninger og kommunestyrets behandling
knyttet til ny avtale. Revisor redegjorde kort for hva eierskapskontroll eventuelt vil
kunne gi svar på samt eierskapsmelding som kan ha behov for ajourføring.
Kontrollutvalgets vedtak:
Med bakgrunn i gjennomført nylig evaluering og behandling i kommunestyret den
23.03.17 sak 02/17 gjennomføres det ikke forvaltningsrevisjon av Næringshagen
Nasjonalpark AS gjort i vedtak i kontrollutvalget sak 12/17.
I stedet gis revisor bestilling på gjennomføring av eierskapskontroll slik det fremkommer
i notat fra Revisjon Fjell IKS datert 22.05.17 med følgende problemstillinger:




Fører Rennebu kommune kontroll med sine eierinteresser i Nasjonalparken
Næringshage AS
Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og
normer for eierstyring?
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