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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om kommunes rutiner og praktisk
oppfølging av sine eierinteresser i kontrollutvalgets første møte i 2017.

Vedlegg
Tilbakemelding på kontrollutvalgets rapport vedr. Selbu Trykk AS.

Saksutredning
Oppfølging av gjennomføring av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger
frem for kommunestyret er en viktig oppgave. Mye av hensikten med både
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er at den skal bidra positivt i
videreutviklingen av rutiner, til beste for kommunen, selskaper og innbyggerne.
Kommunestyret behandlet rapport fra selskapskontroll av Selbu Trykk AS i sak 21/15
den 26.5.15. Vedtaket gjengis:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Selbu Trykk AS til
etterretning.
2. Kommunestyret forventer at rådmannen, og formannskapet som
kommunens eierskapsutvalg, følger opp konklusjoner og merker seg revisors
vurderinger i rapporten. Rådmannen og eierskapsutvalget må også vurdere
om tema som er tatt opp i rapporten er relevante i forhold til oppfølging av
andre selskap som kommunen er medeier i.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig tilbake til
kontrollutvalget innen utgangen av året, om hvordan rapporten er fulgt opp
og brukt politisk og administrativt.

Rapporten og saksfremlegget for kontrollutvalget, og senere kommunestyret, finnes
på www.konsek.no , møtedato 11.3.15, sak 10/15.
Rådmannens tilbakemelding i brev mottatt per epost 13.4.16, følger som vedlegg i
saken. Som det fremgår har formannskapet, som også utgjør kommunens
eierskapsutvalg, behandlet tilbakemeldingen i egen sak den 12.4.16.
Sekretariatet har i epost til rådmannen datert 14.4.16 stilt noen spørsmål knyttet til
forhold som er nevnt i revisjonsrapporten, men ikke inngår i vedlagte
tilbakemeldingen fra formannskapet/rådmannen. Dette gjelder delvis forhold som
har betydning for kommunens dialog med andre selskaper kommunen er medeier i,

og kommunens generelle eierskapsoppfølging.
Stikkordsvis nevnes:
·
·
·

Er det utarbeidet eierskapsmelding for Selbu Trykk AS og er den politisk
behandlet?
Har selskap kommunen er medeier i et avklart forhold til om
Offentlighetsloven og Lov om offentlige anskaffelser gjelder for disse?
Legger Selbu kommune årlig frem eierskapsmeldinger for enkeltselskaper
eller en samlet oversikt?

Rådmannens svar på oppfølgingsspørsmål er mottatt i epost av 18.4.16 og gjengis:
Eierskapsmeldingen gjeldende Selbu Trykk AS er nå godkjent av Rådmann og klar
for behandling i Formannskapet (eierskapsutvalget) 04.05.16 (deretter refereres den
i Kommunestyret).
Offentlighetsloven:
Dette vil bli vurdert, og tatt opp med bedriften. Rådmannen vil gi utfyllende svar på
dette i kontrollutvalgets møte 26. april 2016.
Lov om offentlig anskaffelser:
Dette vil bli vurdert, og tatt opp med bedriften. Rådmannen vil gi utfyllende svar på
dette i kontrollutvalgets møte 26. april 2016.
Når det gjelder Vaskeriet så er det en egen sak som angår Selbu kommune sine
anskaffelser. Rådmannen redegjør også nærmere for dette i møtet.
Eierskapsmeldinger/eierskapsstrategi
Vi planlegger å på førstkommende FS møte legge frem en sak der vi endrer
Eierskapsstrategiens innhold som sier at vi skal gjennomgå og utarbeide
eierskapsmeldinger årlig basert på malen Eierskapsmelding. Vi vil forslå å endre
dette til at vi utarbeider en oversikt over de noter og andeler som vi har eierandel i
årlig til FS og KS, og at detaljert info om det enkelte firma (bruk av malen
eierskapsmelding) utarbeides etter behov (ikke helt sikker på ordlyden her enda..).
Oversikt over det kommunen eier/eierandeler blir nå lagt frem for
FS/eierskapsutvalget 04.05.16 (deretter referert i KS).
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det synes klart at kommunen som eier har lagt opp til tett oppfølging av økonomien i
Selbu Trykk AS og har nødvendig dialog med selskapet. Videre er det positivt at det
legges opp til styrking av kompetansen til styremedlemmer i flere selskap der
kommunen er medeier. Rådmannen signaliserer at han vil følge opp at aktuelle
selskap får et avklart forhold til Offentlighetsloven og at kommunen følger Lov om
offentlige anskaffelser når det kjøpes tjenester av selskap hvor kommunen er
medeier. Dette er viktig. Rådmannen vil gi utfyllende informasjon i møtet.
Slik sekretariatet oppfatter tilbakemeldingene fra formannskapet og rådmannen, har
eierskapsutvalget (FS) og kommunestyret ikke fullt ut lagt avklart hvordan
rapporteringen skal skje fremover. Det er viktig at kommunestyret avklarer hvor
mye- og hvordan de ønsker å bli oppdatert for å kunne ivareta sitt overordnede
tilsynsansvar overfor selskaper de er medeiere i.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet mener en samlet sett har fått en bra tilbakemelding i forhold til
oppfølging av kommunestyrevedtaket, men at det er nødvendig med supplerende
opplysninger fra rådmannen i møtet. Kontrollutvalget må på bakgrunn av
behandlingen ta stilling til om saken videresendes til kommunestyret, trenger videre
oppfølging i kontrollutvalget, eller om den tas til orientering.
Siden det er en del forhold rundt rutiner for kommunens oppfølging av eierinteresser
som ikke er avklart, mener sekretariatet at det kan være nyttig at kontrollutvalget
får en oppdatert status fra rådmannen i første møte i 2017.

