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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra Selskapskontroll Klæbu Industrier AS til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2016.

Vedlegg
Rapport selskapskontroll Klæbu Industrier AS

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
selskapskontroll for Klæbu kommune for 2015-2016 lagt premissene for
selskapskontrollarbeidet ut 2016. Planen ble vedtatt av kommunestyret i sak
76/2014.
Kommunestyret anser Klæbu Industrier AS som en viktig og spennende bedrift for
lokalsamfunnet Klæbu, og Klæbu Industrier AS fikk derfor høyeste prioritet da
kommunestyret vedtok plan for selskapskontroll 2015-2016.
Kommunestyret ønsker å bidra til at bedriften tar ut sitt fulle potensiale, og forsterke
det gode arbeidet som gjøres i Klæbu Industrier i dag.
Spørsmål som kommunestyret ønsket svar på var: Utnyttes potensialet i forhold til
kommune, bedrift og de ulike gruppene arbeidstakere? Hvilke muligheter har en for
fremtiden i Klæbu Industrier, en bedrift som er i kontinuerlig utvikling i takt med
samfunnet?

Kontrollutvalget foretok en bestilling av prosjektet på sitt møte 11.06.2015.
Revisjon Midt-Norge IKS har på bakgrunn av bestillingen formulert følgende
problemstillinger for prosjektet:
1. Forvalter Klæbu kommune sitt eierskap i Klæbu Industrier AS i tråd
kommunestyrets vedtak, selskapslovgivningen og normer for god
eierstyring?
2. Er selskapets økonomi, organisering og oppgaver i samsvar med formålet?

Revisjonens konklusjon
Forvalter Klæbu kommune sitt eierskap i Klæbu Industrier AS i tråd kommunestyrets
vedtak, selskapslovgivningen og normer for god eierstyring?
Klæbu kommune forvalter bare i noen grad sitt eierskap i tråd med disse føringene.
Revisjonen ser det som positivt at kommunen har en tydelig strategi for sitt eierskap
i selskapet, og at selskapets styre ser ut til å ha sørget for god økonomisk kontroll i
selskapet.
Kommunen må likevel endre praksis på noen områder. Kravet til kjønnsbalanse i
styret i kommunalt eide selskap er ikke oppfylt.
Kommunen har heller ikke fulgt opp egne vedtak om eierutøvelse hva gjelder valg av
folkevalgte til styrer i kommunalt heleide selskap, vedtektfesting av bruk av
valgkomite og rapportering til kommunestyre eller formannskap fra
generalforsamling.
Er selskapets økonomi, organisering og oppgaver i samsvar med formålet?
Klæbu Industrier AS er et godt drevet selskap med solid økonomi, god styring og
gode rutiner, som utnytter sitt handlingsrom på en god måte og dermed utfører sine
oppgaver innenfor det formålet kommunen har satt.
Revisors anbefalinger:
Revisjonen anbefaler Klæbu kommune å gjennomgå sine prosesser for eierstyring av
Klæbu Industrier med mål om å:
· Sørge for bedre informasjonsflyt mellom kommunestyret som eier og selskapet.
· Forbedre prosessene for valg til styret slik at man sikrer at kommunestyrets
vedtak og sentrale krav i lov oppfylles, og at styret får den nødvendige
kompetansen også fremover.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat mener at selskapskontrollen av Klæbu Industrier AS gir
nyttig informasjon og den signaliserer en del punkter kommunen må ha fokus på i
sitt eierskap av Klæbu Industrier AS.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den
frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp av
rådmannen.

