Eierskapskontroll i Hemne kommune
BESTILLING
Ved brev av 6.9.2016 fra Konsek bestilte Kontrollutvalget i Hemne kommune selskapskontroll, i form av eierskapskontroll i Hemne kommune. I Kontrollutvalgets vedtak 25/16 fremgår:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av praktiseringen av kommunens system for eierstyring og
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 23/14 om selskapskontroll av Trønderenergi.

Kontrollutvalget ber om at kontrollen gjennomføres innenfor en ramme på 129 timer, med ferdigstillelse innen 8. januar 2017.

VEDTAK I KS 23/14 – SELSKAPSKONTROLL TRØNDERENERGI ASA
Hemne kommunestyret fattet i sak 23/14 følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering.

Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas best mulig.

Hemne Kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av eierskap i generalforsamlingen i
samråd med de andre eierkommunene.

Kommunestyret forventer at Hemne kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt sammensatt styre i tråd med prinsippene nedfelt i kommunens eiermelding punkt 1.3.

Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.

AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING
3.1 AVGRENSNING
Det er bestilt en selskapskontroll i Hemne kommune, med fokus på kommunens system for eierstyring,
samt oppfølgning av kommunestyrets vedtak knyttet til selskapskontroll i Trønderenergi ASA, sak 23/14.

Det vil ikke bli gjennomført forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne revisjonen.

3.2 PROBLEMSTILLING



Følger Hemne kommune de vedtatte rutiner for eierstyring av selskaper kommunen har eierandeler i?



Har Hemne kommune fulgt opp vedtak i kommunestyrets sak 23/14 i de selskaper kommunen
har eierandeler i, knyttet til:
o

i hvilket organ eierstyring skal bedrives,

o

habilitet og

o

profesjonelt sammensatt styre?

KONTROLLKRITERIER
Av Kommuneloven § 6 fremgår at det er kommunestyret som utøver eiermyndigheten på vegne av
kommunen i selskaper der kommunen har eierandeler. Kommunestyret må gi fullmakt til den som skal
representere kommunestyret i eierorgan i selskap.
Hemne kommune har vedtatt en eierskapsmelding for 2014-2015 (sak 58/15), der kommunens eierskapsstrategi fremgår. De retningslinjer som er inntatt i eierskapsmeldingen er inspirert av de anbefalinger som Kommunenes Sentralforbund, KS, har utgitt: «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse
og kontroll». Her er det inntatt 21 punkter med anbefalte løsninger for kommunalt eierskap, hvorav flere
er av sentral betydning i vår undersøkelse, feks:
-

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger

-

7. Eierorganets sammensetning og funksjon

-

9. Sammensetning av styret

-

15. Habilitetsvurderinger

Også andre av anbefalingene kan være av interesse.

METODE/DATABEHOV
Databehovet for å besvare problemstillingene vil være:


Kommunens eierskapsstrategi og evt. rutiner for eierskapsforvaltningen



Dokumentasjon knyttet til deltakelse i eiermøter og



Behandlingen av protokoller fra eiermøter hos eier

Gjennomgang av kommunens dokumenter og behandlingen av generalforsamlingsprotokoller vil gi informasjon om kommunens eierskap og omfang av rutiner og retningslinjer.

Dokumentgjennomgangen vil gi en beskrivelse av om kommunen praktiserer eierutøvelsen i samsvar
med rutiner og at denne er dokumentert.

ORGANISERING AV PROSJEKTET
Oppdragsansvarlig er Gard S.G. Lyng.

