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INNLEDNING

Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for eierskapskontroll, hvor
det framgår hvilke selskap og foretak som skal være gjenstand for eierskapskontroll.
Eierskapskontrollen kan også være generell – det vil si at en foretar en generell gjennomgang
av hvordan kommunen har lagt til rette for oppfølging av selskap og foretak som den har
eierskap i. I denne planen framgår det også hvilke selskap som det kan være aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene for eierskapskontroll kan settes opp i prioritert
rekkefølge, eller som en uprioritert liste over områder som bør være gjenstand for
forvaltningsrevisjon i perioden. I denne planen er forslagene til eierskapskontroller i selskaper
ikke satt opp i prioritert rekkefølge.
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EIERSKAPSKONTROLL – EN LOVPÅLAGT OPPGAVE

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for eierskapskontroll finnes i
kommunelovens syvende del: Egenkontroll.
Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det
øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet.
Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§
23-1).

En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres

forvaltningsrevisjon av selskaper som kommunen har eierinteresser i (§ 23-2-c), og at det føres
kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper mv. (§ 23-2- d).
Eierskapskontroll er hjemlet i § 23-4. Her framgår det at eierskapskontroll innebærer å
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for
eierstyring.
Videre framgår det i andre ledd at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering

av

kommunens

eierskap.

Hensikten

med

risiko-

og

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
I tredje del heter det at planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor
bestemmelser om eierskapskontroll og om forvaltningsrevisjon i selskaper er nærmere
konkretisert. Forvaltningsrevisjon av selskaper følger god kommunal revisjonsskikk i
forvaltningsrevisjon, og utføres etter RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (nkrf.no).
Dette forslaget til Plan for eierskapskontroll bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering som
er utarbeidet i et eget dokument.
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Rennebu kommune sine eierskap er (fra revisors risiko- og vesentlighetsvurdering):

Det ble i forrige periode gjennomført generell eierskapskontroll i:
-

Trønderenergi AS med datterselskap (2014)

-

Selskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS (2017)

Det ble i også i forrige periode gjennomført en selskapskontroll knyttet til HAMOS IKS i 2016
av noen av eierkommunene, men Rennebu deltok ikke i denne. (Begrepet selskapskontroll
har nå gått ut av bruk, og er erstattet med eierskapskontroll.)

Revisors forlag til eierskapskontroll 2020 – 2024:
-

En generell eierskapskontroll med kommunens interesser
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En eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle
eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av
kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer
i selskapene og lignende.
Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, er spesielt aktuelle for
forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske
tjenesteutøvelsen. Trøndelag brann og redning IKS kan være et eksempel på en aktuell for
forvaltningsrevisjon.

Mest aktuelt for eierskapskontroll:
-

Generell eierskapskontroll – oppfølging av eierstrategi

Begrunnelse: Kommunen er medeier i flere selskap og en gjennomgang av eierstrategien
kan medvirke til at Rennebu kommune ivaretar og utvikler et bevisst og aktivt forhold til sitt
eierskap i selskaper og foretak.

Flere selskap kan være aktuell for eierskapskontroll, men det er ikke kommet frem
anbefalinger i revisors risiko- og vesentlighetsvurdering som tilsier at det bør prioriteres. I
selskap med flere eierkommuner kan kontrollutvalget få forespørsel om å delta i felles
eierskapskontroller eller forvaltningsrevisjoner, og det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra
behov, risiko og tilgjengelige ressurser.
For ytterligere informasjon vises det til plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 og revisors
risiko- og vesentlighetsanalyse i egne dokument.

Kontrollutvalgets innstilling 9.september:
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
-

Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi

Kommunestyrets vedtak 1.oktober:
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
-

Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi
Side 5 av 5

