Bestilling av selskapskontroll - kommunens oppfølging
av eierskap i selskaper.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
29.08.2016

Saknr
27/16

Arvid Hanssen
FE - 216, TI - &58
11/210 - 37

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll hvor revisjonen ser på
kommunens forvaltning og oppfølging av eierinteresser i selskaper.
2. Kontrollen gjennomføres innenfor en ressursramme på 75 timer. Rapport
leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.11.16.
Vedlegg
Malvik kommunes eierskapsmelding_2015

Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i selskap som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om
den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen
kan også omfatte forvaltningsrevisjon, men dette inngår ikke i denne bestillingen.
I plan for selskapskontroll 2015-2016, som kommunestyret vedtok i sak 86/14 den
15.12.14, er oppfølging av kommunens eierstyring gitt førsteprioritet. I planen
fremgår det at kontrollen også må omfatte oppfølging av om kommunestyrevedtak
etter tidligere selskapskontroller har gitt effekt. Dette omfatter kontroller av
selskapene Malvik Næringsbygg AS, (2013), TrønderEnergi AS (2014) og Malvik
Biogass (2014)
Praktiseringen av kommunens eierstyring er viktig. Kontrollutvalget i forrige periode
vurderte bestilling av eierskapsoppfølging i sak 4/15, 9.1.15, men vedtok følgende:
Kontrollutvalget ønsker ikke å gjennomføre eierskapskontroll nå, men ber om at nytt
kontrollutvalg vurderer oppfølging i 2016.
Bakgrunnen for vedtaket var rådmannens orientering om pågående arbeid med ny
eierskapsmelding. Den nye meldingen skulle ta hensyn til svakheter som var påpekt
ved tidligere selskapskontroller, nevnt ovenfor.
Ny og forbedret eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 1.6.2015.
Meldingen følger som vedlegg.
I tråd med vedtaket i kontrollutvalget i januar 2015 må utvalget vurdere om det er
ønskelig med en selskapskontroll nå. Kontrollutvalget er pålagt å gjennomføre en
oppfølging av hvordan kommunen følger opp sitt eierskap i løpet av valgperioden.
Sekretariatet anbefaler at kontrollen gjennomføres nå, slik at eventuelle nødvendige
justeringer kan foretas.
Hovedinnholdet i eierskapskontrollen som foreslås bestilt gjennom denne saken er å
få en ekstern gjennomgang av praktisk oppfølging av eierskapsmeldingen ca 1,5 år
etter at den ble vedtatt. Revisjonen bør likevel stå relativt fritt til å prioritere hva det
skal legge mest vekt på i kontrollen og om den skal avgrenses til oppfølging i forhold
til noen selskap.
Ressurser og leveringstidspunkt
I tråd med avtale mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS har

kontrollutvalget samlet 500 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2016
300 timer er disponert gjennom bestilt forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens
arbeid for å forhindre mobbing. Sekretariatet har i dialog med Revisjon Midt-Norge
IKS kommet til at det bør avsettes inntil 100 timer til denne eierskapskontrollen,
men at kontrollen muligens kan gjennomføres med mindre ressurser, dersom det
tidlig avklares at kommunens egen oppfølging og rutiner har fungert. Rapport
oversendes Konsek så snart den foreligger, senest 31.12.16.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet foreslår at det bestilles en selskapskontroll i form av eierskapskontroll.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 100 timer, med levering senest
31.12.16.

