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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av praktisering av kommunens system for
eierstyring og oppfølging 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.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven § 77 nr. 5 påse at det føres kontroll med
kommunens eierinteresser. Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 13 skal dette gjøres på bakgrunn av en plan som vedtas av
kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt plan for selskapskontroll 2015-2016,
med tre prioriterte prosjekter:
1. Hamos forvaltning IKS
2. Bomvegselskaper
3. Revisjon Midt-Norge IKS
Selskapskontroll i Hamos forvaltning IKS er gjennomført. Forvaltningsrevisjon av
bomvegselskaper ble igangsatt, men prosjektet ble skrinlagt etter nærmere
vurdering av risikoforhold fra revisjonen. Etter initiativ fra kontrollutvalget i Melhus
kommune ble det satt i gang en prosess for gjennomføring av selskapskontroll med
Revisjon Midt-Norge IKS. Etter som Revisjon Midt-Norge ikke kan gjennomføre
kontroll med seg selv vil et slikt prosjekt kreve tilførsel av egne ressurser fra
kommunestyret. De involverte kommunene har så langt ikke kommet til noen
enighet om dette, og etter det vi er kjent med har initiativet fra tidligere ordfører i
Melhus ikke blitt tatt videre.
Kontrollutvalget har i henhold til avtale med Revisjon Midt-Norge IKS en gitt
timeressurs disponibel til bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll hvert
år. For 2016 er denne ressursen på 310 timer. Av disse timene har en andel gått til
forvaltningsrevisjonsprosjekt om personalpolitikk og kompetanse bestilt i 2015. Deler
av timene har også gått til selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS. Etter vår
beregning gjenstår 129 timer for 2016.
Sist vedtatte plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt for 2014 og 2015. Ny plan vil
ikke bli vedtatt i tide til å kunne bestille gjennomføring av 129 timer revisjon i 2016.
Et fullverdig forvaltningsrevisjonsprosjekt krever også normalt 250-500 timer. En
eventuell bestilling vil dermed måtte strekke seg ut i 2017. Å benytte timer fra
ressursen i 2017 basert på en plan som løper ut 2015 kan være prinsipielt
problematisk.
Plan for selskapskontroll løper ut 2016. Kontrollutvalget ble i kommunestyrets vedtak

i sak 75/14 delegert myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. Av de
prioriterte prosjektene i planen er to prosjekter avsluttet, mens det siste eventuelt
vil kreve tilleggsressurser.
Hemne kommune har vedtatt eierskapsmelding med strategier og retningslinjer for
forvaltning av kommunens eierskap. Den gjenværende ressursen for 2016 kan være
tilstrekkelig til en eierskapskontroll rettet mot å kontrollere hvorvidt
eierskapsmeldingen følges opp i tråd med kommunestyrets vedtak. I forbindelse med
selskapskontroll av Trønderenergi, behandlet i sak 23/14 i kommunestyret ble det
funnet noen svakheter ved eierstyringen, deriblant praktisering av habilitet, og stilt
krav til oppfølging.
Den gjenværende timeressursen for 2016 vil være tilstrekkelig til gjennomføring av
en slik eierskapskontroll, som er mindre omfattende enn en forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Med bakgrunn i kontrollutvalgets myndighet til å foreta endringer i plan for
selskapskontroll i løpet av planperioden anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget
bestiller selskapskontroll av praktiseringen av kommunens system for eierstyring og
oppfølging av kommunestyrets vedtak i selskapskontroll av Trønderenergi.

