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Notat om selskapskontroll i Nasjonalparken Næringshage AS
Kontrollutvalget besluttet i sak 04/17 den 9. februar 2017 å gjøre henvendelse til de andre
eierne i selskapet for å få gjennomført en selskapskontroll. I sak 12/2017 den 26. april 2017
ble kontrollutvalget informert om at de andre eierne hadde gitt nødvendig aksept, og utvalget
ba om at selskapskontrollen ble forberedt. Det ble signalisert at utvalget ønsket en
forvaltningsrevisjon.
I det forberedende arbeidet har revisjonen blitt oppmerksom på at kommunestyret i sak
2/2017 den 23. mars 2017 foretok en evaluering av samarbeidet og avtalen med
Nasjonalparken Næringshage AS. Plankontoret var engasjert for å utføre evalueringen. Dette
ble gjennomført i form av en spørreundersøkelse for lokalt næringsliv, samt en egen
undersøkelse for bestiller og utfører. Rådmannen tilkjennega sine vurderinger som bestiller i
saksframlegget. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Kommunestyret tar evalueringen av samarbeidet og avtale med Nasjonalparken
Næringshage til orientering. Det utarbeides en ny og revidert avtale mellom NN og
Rennebu kommune som forelegges kommunestyret.
Revisjonen formidlet vedtaket til kontrollutvalgets sekretær, og ga uttrykk for at vi
vurderte det som uheldig å igangsette en forvaltningsrevisjon så tett etter en gjennomført
evaluering og vedtak om ny avtale. Det ble formidlet tilbake at kontrollutvalgets leder så
det samme, og det ble bedt om et notat fra revisjonen med en skisse til en
eierskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS i stedet for en fullstendig
forvaltningsrevisjon.
Skisse til eierskapskontroll
En eierskapskontroll er den obligatoriske delen av en selskapskontroll, og omfatter
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser. En slik kontroll omfatter dermed
ikke analyse eller vurderinger av selskapet drift.
Eierstyringen i et aksjeselskap har et indirekte preg, hvor eieren har myndighet gjennom
generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan eieren bestemme eller påvirke
styresammensetning og selskapets vedtekter. Gjennom vedtektene kan det bli gitt
bestemmelser om at visse type saker skal forelegges generalforsamlingen.
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Eierskapsforvaltningen tar gjerne utgangspunkt i kommunens eierskapsmelding.
Meldingen skal fortelle hva kommunen ønsker å oppnå med sitt eierskap, gi styringssignal
til selskapet, og tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom den kommunale eieren og
selskapsorganene. Ved siden av målformuleringer knyttet til selskapets virksomhet kan
kommunen gi signal om andre overordnede målsetninger, slik som miljø, likestilling,
etikk, åpenhet osv. Dokumentet skal ikke bidra til en detaljstyring av selskapene, men
sikre samhandling og kommunikasjon mellom eier, selskapsorgan og omverden.
Rennebu kommune er mindretallsaksjonær i selskapet (15,27 %). Dette begrenser
styringsmulighetene gjennom generalforsamlingen. Kommunens eierskapsmelding har
ikke blitt oppdatert etter at kommunen skaffet seg aksjer i selskapet. Dermed mangler vi
det sentrale dokumentet for hvilke krav og forventninger selskapsforvaltningen skal måles
opp mot.
Utgangspunktet tilsier altså at det er noe begrenset hva som kan komme ut av en
eierskapskontroll. Dersom en slik kontroll likevel skal gjennomføres kan det være naturlig
å knytte den til følgende problemstillinger:
 Fører Rennebu kommune kontroll med sine interesser i Nasjonalparken
Næringshage AS?
 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og normer
for god eierstyring?
For å besvare disse spørsmålene blir det nødvendig å undersøke en del saksdokument,
bl.a:
 Beslutningsgrunnlaget for inntreden i selskapet
 Innkallinger til generalforsamling og kommunens håndtering av disse
 Protokoller fra generalforsamlinger
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