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Prosjektplan eierskapskontroll for Oppdal kommunes eierstyring
Saksdokumenter:
- Prosjektplan for gjennomføring av eierskapskontroll «Oppdal kommunes
eierstyring» utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA den 15.mars 2022, se
vedlegg
Saksbakgrunn:
I sak 02/22 «Bestilling av eierskapskontroll for Oppdal kommune sin eierstyring»,
bestilte kontrollutvalget eierskapskontroll for Oppdal kommune sin eierstyring.
Problemstillingen som kontrollutvalget ønsket å belyse, var om Oppdal kommune har lagt
til rette for god eierstyring. Det ble bedt om noen vurderinger knyttet til om:
• eierskapsmeldingen som er utarbeidet oppfyller de krav som stilles.
• opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter er tilfredsstillende.
• det er lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering.
For valg av metode ønsket kontrollutvalget å få en bredest mulig informasjonstilgang.
Det ble ønsket at det benyttes spørreundersøkelse rettet mot kommunestyrets
medlemmer og styremedlemmer i kommunens eide selskaper eller lignende.
Revisor ble bedt om å utarbeide en prosjektplan til dette møtet, og timerammen kunne
være på inntil 200 timer.
Revisjonen har på denne bakgrunn utarbeidet en prosjektplan som danner rammen for
utarbeidelsen av eierskapskontrollen.
Prosjektet legger opp til at rapporten kan leveres til sekretariatet innen 01.11.2022, og
det beregnes inntil 200 timer til arbeidet. Oppdragsansvarlig revisor er Margrete
Haugum. Det er i tillegg en prosjektmedarbeider og to forvaltningsrevisorer som danner
styringsgruppen for prosjektet.
Saksvurdering:
For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det
avgjørende at utvalget får anledning til å komme med innspill.
Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme prosjektet i samarbeid med
utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt et forslag til plan med en
beskrivelse av prosjektet.
Med utgangspunkt i bestillingen, så svarer prosjektplanen opp med disse
problemstillingene:
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------------------------------------------------------------------------------------------------1. Er kommunens eierstyring i samsvar med utvalgte krav og anbefalinger?
a. Får kommunestyret og eierrepresentanter tilfredsstillende opplæring til å
ivareta eierskapet?
b. Velges sentrale folkevalgte som eierrepresentanter?
c. Utøver eierrepresentantene eierstyringen i eierorganene i samsvar med
delegert myndighet
i. Fastsettelse av vedtekter
ii. Valgkomite og retningslinjer for valg-komiteen
iii. Valg av styre
2. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunens prinsipper og strategier for
sine eierskap?
3. Har kommunen system for oppfølging av sine eierskap og følges disse, herunder
forutsigbare kommunikasjonsformer mellom eier og eierrepresentant?
Prosjektet avgrenses til organene hvor eier har en aktiv utøvelse som eier.
Kontrollutvalget må merke seg at det betyr at styrene i selskapene ikke er involvert.
Undersøkelsen i eierorganene avgrenses til de interkommunale selskapene og de
aksjeselskapene hvor kommunen har store eierandeler.
Prosjektplanen utdyper bestillingen og bakgrunnsinformasjon for prosjektet.
Kriterier som det skal revideres etter er:
• Kommunelovens kapittel 26
• KS’ anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, kapittel 3
• Oppdal kommunes eierskapspolitikk. Eierskapsmelding del 1 - 2020
Metoder for innsamling av data er dokumentstudier, intervjuer og spørreundersøkelse.
Ordfører er kontaktperson i kommunen.
Rammene og innretningen i prosjektplanen svarer på utvalgets bestilling. Det er fokusert
på eierrollen og eierstyringen, og styrene i de ulike selskapene er dermed utelatt.
Ut fra sekretariatets vurdering virker prosjektet til å være interessant og relevant siden
Oppdal kommune tar del i mange eierskap og utøver at aktivt eierskap.
Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets
forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.
Revisor er til stede under behandlingen og kan gi utvalget utfyllende informasjon og
svare på spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av eierskapskontroll for Oppdal
kommune sin eierstyring.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling:
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