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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2018, med følgende
prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Innherred Renovasjon IKS
2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS
3. Oppfølging av kommunenes eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom
det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll Malvik kommune 2017-2018, utkast til kontrollutvalget.
Samleoversikt analyse selskaper - Malvik.
Analyse enkeltselskap - Malvik.

Saksutredning
Selskapskontroll er ifølge 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.”
Kontrollutvalget har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i
valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed
påvirke prioriteringer som gjøres.
Vedlagt ligger forslag til plan for selskapskontroll basert på en risiko- og
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. I planen er det 3 prioriterte
prosjekter, 2 i forhold til konkrete selskap, samt ett om generell eierskapsoppfølging.
Sistnevnte er tatt med i tilfellet resultatet av pågående kontroll viser at det er behov
for oppfølging.
Som det fremgår av utkast til plan må revisjonsressursene som er satt av til
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon sees samlet. Sekretariatet anbefaler derfor
at kommunestyret, i tråd med tidligere praksis, delegerer til kontrollutvalget å
prioritere ressurser mellom disse to formålene. Dette innebærer at prioriterte
prosjekter i plan for selskapskontroll ikke nødvendigvis blir gjennomført.
Videre er det behov for å koordinere kontrollinnsatsen mellom kontrollutvalget i
Malvik kommune og andre kommuner og fylkeskommunen, som er eiere i samme

selskap. Dette innebærer at prosjekter kan utgå dersom det er et vesentlig innslag
av andre offentlige eiere, og disse ikke ønsker å delta, eller at nye prosjekter kan tas
inn dersom andre offentlige eiere uttrykker sterkt ønske om selskapskontroll i
selskaper der Malvik kommune er medeier.
Overordnet analyse for selskapskontroll
Konsek gjennomfører felles overordnet analyse av eierskap for Malvik,
fylkeskommunen og de 13 kommunene som deltar i samarbeidet. I den overordnede
analysen er selskapene prioritert for kontroll ut fra risiko- og vesentlighetskriterier.
Det trenger ikke være fullstendig samsvar mellom analysens prioriteringer og hvilke
selskaper som foreslås i planen for Malvik, da analysen også tar utgangspunkt i
vesentlighetskriterier som gjelder for andre kommuner i samarbeidet.
Ingen selskaper fremkommer med høy prioritet i analysen. Følgende selskap er gitt
middels prioritet:
- Innherred Renovasjon IKS
- Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
- TrønderEnergi AS
- Norservice Eiendom AS.
Kontrollutvalget har gjennomført selskapskontroll alene eller sammen med andre
kontrollutvalg av følgende selskap de senere år:
-

Malvik Næringsbygg(2013)
TrøndereEnergi AS (2014)
Malvik Biogass AS (2014)

Av disse selskapene har kommunen nå bare eierandeler i TrønderEnergi. Dette
selskapet er det lite aktuelt å prioritere de første par år, men kan være aktuelle ved
rullering av planen og gjennomføring i perioden 2019-2020. Sekretariatet anbefaler
at en tar med Trøndelag Brann – og Redningstjeneste IKS og Innherred Renovasjon
IKS i planen, selv om disse ikke er prioritert høyt. Dette i tilfelle det kommer
forespørsel fra andre kommuner om å delta. Kontrollutvalget kan da vurdere å delta
uten å forankre dette ytterligere i lkommunestyret.
Det er redegjort nærmere for de foreslåtte prosjektene i vedlagte plandokument.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer til at kommunestyret vedtar vedlagte forslag til plan for
selskapskontroll 2017-2018. Videre foreslår sekretariatet at kontrollutvalget gis
fullmakt til å foreta endringer i planen når dette er nødvendig, og dersom det er
hensiktsmessig for samarbeid om kontrollen med andre eiere.

