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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge undersøke Frøya kommunes
eierskapsoppfølging.
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en plan for gjennomføringen i neste
møte, planen skal inneholde forslag til problemstillinger, ressursramme og
leveringsfrist.
3. Kontrollutvalget forutsetter at gjenstående timeressurs for 2017 benyttes i
selskapskontrollen.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll av hvordan Frøya kommune
forvalter sine eierinteresser i selskap, det omfatter også å undersøke om den som
utøver kommunens eierinteresser i selskapene gjør det i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan
gjennomføres som forvaltningsrevisjon og er da en grundigere gjennomgang av
selskapet. En selskapskontroll skal ifølge loven gjøres minst én gang i løpet av
valgperioden. Kontrollutvalget har ikke gjennomført selskapskontroll denne
valgperioden, sekretariatet mener derfor at det kan være aktuelt å bestille
selskapskontroll nå.
I plan for selskapskontroll har kommunestyret prioritert en generell gjennomgang av
eieroppfølgingen:
I en eierskapskontroll er det den overordnede eierstyringen som er hovedtema. Det er
interessant å belyse om kommunen driver god eierstyring, for eksempel om eiermelding
etterleves, om man har et bevisst forhold til habilitetsbestemmelser og om dialogen
mellom kommunestyret og eierrepresentantene er tilfredsstillende.

Frøya kommunes eiermelding ble vedtatt første gang i 2014, den har siden vært
gjennom årlige rulleringer. En gjennomgang av eierstyringen vil være en fin
anledning til å undersøke hvorvidt eieroppfølgingen er i tråd med de føringene som
er lagt i eiermeldingen. Dette er tidligere gjort i andre kommuner i Konseksamarbeidet og har krevd om lag 75-100 timer. Dersom kontrollutvalget bestiller
selskapskontroll bør det være mulig å gjennomføre en eierskapskontroll med de
resterende 55 timene for 2017 samt nødvendige timer for 2018. Da har
kontrollutvalget fortsatt ressurser til å bestille én forvaltningsrevisjon i 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll og ber
revisjonen gjennomføre arbeidet med resten av den disponible timeressursen for
2017 samt nødvendige deler av 2018-ressursen. Utvalget kan be Revisjon MidtNorge legge fram en plan for gjennomføringen der det gjøres rede for

problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt.

