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Høringsinnspill til eierskapsmelding for Tynset kommune
Saksdokumenter:
- Eierskapsmelding for Tynset kommune, Hoveddel
- Oversikt over strategisk viktige selskaper, styreinstruks og instruks for valgkomite
i selskaper, Tillegg til hoveddel
Se vedlegg (alt satt sammen i 1 vedlegg)

Saksbakgrunn:
I sak 04/20 «Orientering fra Tynset kommune vedr underskuddet i Meskano AS fra
2018» ble det gått inn på hvordan eierskapet fra Tynset kommune var blitt fulgt opp, og
anbefalinger fra eierskapskontroll av Meskano AS (R17-2014) ble diskutert. Ordfører
orienterte om at eierskapsmeldingen skulle rulleres.
I sak 19/20 «Henvendelse vedrørende Spekematfestivalen» ble kommunens eierskapsstrategi og politikk igjen diskutert, og i siste del av vedtaket gjorde kontrollutvalget
vedtak om at de gjerne ønsket å få eierskapsmeldingen på høring.
Den oppdaterte eierskapsmeldingen er nå oversendt kontrollutvalget til høring den
17.september, og legges frem til kontrollutvalget for behandling av høringsinnspill.
Kontrollutvalget sin oppgave er å føre løpende kontroll med kommunenes forvaltning, og
kommunene har en forholdsvis stor grad av frihet for hvordan oppgavene organiseres.
Organisering av kommunal virksomhet i egne rettssubjekter utfordrer de vanlige
ansvars- og styringslinjene, og eierens mål og forventninger må derfor tydeliggjøres. Det
gjøres gjennom en eierskapsmelding, og denne vil være retningsgivende for hvordan
kontrollutvalget skal følge opp sitt arbeid med kontroll og tilsyn for den utskilte
virksomheten. Kommuneloven har egne bestemmelser for hvordan dette skal
gjennomføres, og det gjøres gjennom såkalt selskapskontroll, eller eierskapskontroll som
det heter etter ny kommunelov. Det kan også gjennomføres som en forvaltningsrevisjon
når man i tillegg ønsker å kontrollere hvordan selskapet forvaltes.
Ut fra kontrollutvalgets erfaringer gjennom eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner
som tidligere er gjennomført, er det fint at kontrollutvalget gis mulighet til å komme med
innspill.

Saksfremlegg:
Det er en klar forventning om at kommunen som gode eiere klargjør de prinsipper som
de skal styre sine eierskap etter, og at man kan begrunne sine eierstyringsprinsipper i
tråd med normer for god eierstyring. Oppbyggingen av eierskapsmeldingen er god, og de
tre delene gir et godt helhetlig bilde og grunnlag for hvordan eierskapet skal utøves. I
den nye eierskapsmeldingen er forutsetningene for ulike organisasjonsformer gjort godt
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tydelige. For kontrollutvalget bidrar denne tydeligheten til en bedre målbarhet.
Kontrollutvalget har noen generelle bemerkninger til eierskapsmeldingen:
1. Eier bør sikre kontrollutvalget rett til innsyn i saker i selskaper som ligger utenfor
kommunelovens § 23-6. Det anbefales at dette tas inn i selskapenes vedtekter
eller i selskapsavtalen. I selskaper som ikke er omfattet av kommunelovens §236, eller for innsyn til andre formål enn kontrollutvalgets kontroll med forvaltning
av kommunens eierinteresser må behovet for informasjon ivaretas på andre
måter. Anbefalingen er hentet fra NKRF sin veileder i selskapskontroll, fra den
22.10.2018.
2. KS har utarbeidet en veileder som heter «Anbefalinger om eierstyring,
selskapsledelse og kontroll». Anbefaling nr. 5 i denne veilederen sier at
«Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og
avtalene som regulere selskapet.» Vi kan ikke se at punktet om revidering av
selskapsavtaler er tatt inn i eierskapsmeldingen, og anbefaler at det tas med.
Dette har også sammenheng med punkt nummer 1.
3. I eierskapskontrollen av Meskano AS fra 2014 med nummer R17-2014, kommer
det frem en del anbefalinger om hvordan eierinteressene ivaretas på best mulig
måte. Det meste av anbefalingene fra denne kontrollen er ivaretatt i ny
eierskapsmelding, men et moment ser ut til å være utelatt. Fra problemstilling 7 i
rapporten, om kommunen har etablert rutiner for opplæring i styrearbeid, siteres
følgende:
«Med bakgrunn i anbefalinger fra KS angående krav til kompetanse for
styremedlemmer, mener vi at det bør etableres rutiner i kommunen som sikrer at
kommunenes medlemmer i fristilte selskaper får nødvendig opplæring til å kunne
ivareta kommunenes interesser på en god måte.»
Kontrollutvalget har i sine vedtak i sak 04/20 og sak 07/20 pekt på viktigheten av
opplæring, og mener at nødvendig rutiner for opplæring bør tas med.
Ut over dette stiller kontrollutvalget spørsmål ved om samfunnsplanens satsingsområder
bør tas med i eierskapsstrategien for det enkelte selskap der det er relevant.
Samfunnsplanen er et overordnet strategisk styringsdokument som skal følges opp i
kommunens øvrige planer og styringssystemer, og noen av strategiene i planen kan
være en god pekepinn for hvilken eierskapsstrategi Tynset kommune bør ha i enkelte av
sine eierskap.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget mener eierskapsmeldingen er godt gjennomarbeidet, og vil være et godt
grunnlag for å utvikle en god eierskapspolitikk for Tynset kommune. Det vises til
saksfremlegget for kontrollutvalget sine innspill.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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