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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger planen frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018 med
følgende prioriterte prosjekter:
1. Svanem AS
2. Hemne kulturhus AS
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen i løpet
av planperioden dersom endringer i risikobildet eller hensynet til samarbeid med
andre eiere skulle tilsi det.
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom ressurser til
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Vedlegg
Forslag - Plan for selskapskontroll 2017-2018
Overordnet analyse selskapskontroll 2017 - oversikt
Overordnet analyse selskapskontroll 2017 - faktaark

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.
Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en slik analyse av kommunens
eierskap, og fremmer på bakgrunn av dette forslag til prosjekter for prioritering i
perioden.
Kontrollutvalget disponerer hvert år en avsatt ressurs fra Revisjon Midt-Norge til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det er derfor gjennom
perioden nødvendig å gjøre en prioritering av hvilke av disse formålene ressursene
skal brukes på. Sekretariatet foreslår at denne prioriteringen overlates til
kontrollutvalget. Dette innebærer at ikke alle prioriterte prosjekter nødvendigvis blir
gjennomført, men det forutsettes at gjennomføres både forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll av et visst omfang i planperioden.
Kontrollutvalgsforskriften åpner også for at kommunestyret kan delegere til

kontrollutvalget å foreta endringer i planen gjennom perioden. Dette kan være
hensiktsmessig dersom det skjer endringer i risiko, eller oppfatning av denne,
gjennom perioden. Hemne kommune har også mange eierskap som er delt med
andre kommuner. Dersom det kommer forslag om gjennomføring av selskapskontroll
knyttet til slike selskaper kan det også være hensiktsmessig at kontrollutvalget har
mandat til å prioritere dette. Samordning av kontrollen mellom flere eiere er
hensiktsmessig både av hensyn til medgåtte ressurser hos kommunene og i
selskapet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at planforslaget legges fram for kommunestyret til
behandling, og at kontrollutvalget delegeres myndighet til å prioritere mellom
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon, og eventuelt foreta endringer av planen i
løpet av perioden.

