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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2019, med følgende
prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Gauldal Brann og Redning IKS
2. Vekst Melhus AS
3. Melhus Næringsareal AS
4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom
det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Oversikt over selskaper og eierandeler
Analyse av selskapene

Saksutredning
Selskapskontroll er i følge kommuneloven § 77-5 en pålagt oppgave som ligger til
kontrollutvalget. Dette formuleres i forskrift om kontrollutvalg, kap 6 slik:
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
for gjennomføring av selskapskontroll.”
Vedlagt ligger forslag til plan for selskapskontroll basert på en risiko- og
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. I planen er det fire prioriterte
prosjekter.
Som det fremgår av utkast til plan må revisjonsressursene som er satt av til
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon sees samlet. Den årlige rammen for denne
type kontroll er satt til ca 470 timer. Sekretariatet anbefaler at kommunestyret
delegerer til kontrollutvalget å bruke tilgjengelige ressurser best mulig. Det er viktig
at kontrollutvalget har denne muligheten for å kunne koordinere kontrollinnsatsen
mellom kontrollutvalget i Melhus kommune og kontrollutvalg i andre kommuner som
er eiere i samme selskap.
Kommuneloven § 80 gir hjemmel til innsyn i selskaper som i sin helhet er eid av
kommuner eller fylkeskommuner. I andre selskaper med dominerende offentlig
eierskap er det mulig å vedta slik innsynsrett i selskapenes vedtekter, forutsatt at
man har tilstrekkelig tilslutning blant andre eiere. Dette kan være hensiktsmessig for
å muliggjøre god kontroll med eierskapene.

Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet en egen database med opplysninger om
selskaper som eies av eierkommunene i IKS-samarbeidet. Databasen er nå
oppdatert med regnskapstall for 2015 og ny styresammensetning. Dette er
informasjon som kan være viktig grunnlag for prioriteringer. Kontrollutvalget må
selv, ut fra egen kjennskap til ulike eierskap, vurdere foreslåtte prioriteringer i
planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Som det fremgår av sekretariatets innstilling legges det opp til at kontrollutvalget får
stort spillerom i forhold til prioritering mellom forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Det samme gjelder hvilke selskaper som skal omfattes av
kontrollen, herunder når det skal samarbeides med andre kontrollutvalg.

