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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende
prioriterte prosjekter:
I. Kapto AS.
II. Praksis og system for eierstyring
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i
planperioden.
3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Oversikt vesentlighet, risiko og prioritet
Faktaark selskap

Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper, jf. kommuneloven § 77 -5.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere
behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene, jf.
kontrollutvalgsforskriften § 13.
Kontrollutvalget legger frem i denne sak vesentlighets- og risikovurderinger knyttet
til kommunens eierskap, og gitt signaler i forhold til prioriteringer som danner
grunnlaget for vedlagt forslag til plan.
Kontrollutvalgssekretariatet har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres to
ganger i valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og
dermed påvirke prioriteringer som gjøres.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Ingen selskap blir gitt høy prioritet i vesentlighets- og risikoanalysen. Kun tre
selskaper blir gitt middels prioritet; Kapto AS, Trønderenergi AS og Rosenvik AS.
Skaun kommune eier kun 7,46% Rosenvik og selskapet er derfor kun aktuell som
objekt for selskapskontroll om øvrige eierkommuner med større eierandel tar initiativ
til selskapskontroll.
Trønderenergi var gjenstand for en større selskapskontroll i 2014. Skulle forhold ved
TrønderEnergi AS aktualisere et behov for ny selskapskontroll vil kontrollutvalget

kunne endre planen gitt at kommunstyret delegerer slik myndighet til
kontrollutvalget, jf. innstilling til vedtak. Ved rullering av planen er det over 5-6 år
siden Trønderenergi var gjenstand for selskapskontroll, og med tanke på hvor
vesentlig selskapet er for regionen, kan selskapet bli prioritert i plan for
selskapskontroll 2019-2020.
Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn ble prioritert i forrige plan for
selskapskontroll 2015-2016. Selskapet oppløses i 2017 og er derfor ikke lenger
aktuelt for selskapskontroll.
Hamos Forvaltnings IKS er et viktig selskap for Skaun og flere nærliggende
kommuner. Det ble gjennomført selskapskontroll av dette selskapet i 2016 og det er
derfor ikke aktuelt å prioritere dette selskapet i denne omgang.
Da gjenstår Kapto AS med middels prioritet. Selskapet er heleid av Skaun kommune,
og representerer en moderat investering. Selskapet utfører viktige tjenester for
kommunen som attføringsbedrift. Formålet er å tilby arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS), varig tilrettelagt arbeid (VTA) og kommunale tiltaksplasser (KT),
samt tilby praksisplasser for elever fra videregående skoler i regionen. Selskapet har
en solid økonomi. Formålet er ikke økonomisk avkastning, og en stor del av
inntektene består av offentlige tilskudd
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Som det fremgår av utkast til plan må revisjonsressursene som er satt av til
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon sees samlet. Sekretariatet anbefaler derfor
at det i vedtaket delegeres myndighet til kontrollutvalget til å prioritere ressurser
mellom disse to formålene.
Videre kan det bli aktuelt for Skaun å bli med på samarbeidsprosjekt dersom andre
offentlige eiere uttrykker sterkt ønske om selskapskontroll i selskaper der også
Skaun kommune er medeier.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret
med sekretariatets innstilling og det vedlagte forslaget til plan for selskapskontroll
2017-2018.

