Plan for
eierskapskontroll
2021-2024
Melhus kommune

1

Om eierskapskontroll 1
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene
skjer gjennom selskapets eierorgan.
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens
eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll.
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god
eierstyring 2.

Plan for eierskapskontroll
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet.
Kontrollutvalget har arbeidet med planen høsten 2020. For å finne fram til selskap med
høyest risiko er planen basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har
kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og politisk ledelse.
I tillegg til eierskapskontroll i enkeltselskaper så er en generell eierskapskontroll over
kommunens eierinteresse tatt med i planen
Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. For å ta høyde for
eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere eierskapskontroller enn det har
ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere planen
midt i planperioden.

Ressurser
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2200 timer til eierskapskontroll,
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.

Gjennomføring og rapportering
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart.
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak.
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere
om oppfølgingen til kommunestyret 3. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side.

Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4.
KS sine Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll:
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalingereierstyring_digital.pdf
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Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
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Prioritert tema/selskap

Forslag til spørsmål/innretning
I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for
kommunens eierinteresser i de ulike selskapene
kommunen har eierinteresser i?
• Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for
oppfølging og rapportering om sine selskaper
(eierstyring)?
• Utøves kommunens eierskap i selskapene i tråd med
lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for
eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god
eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god
eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god
eierstyring?
•

Eierstyring og eiermelding
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