Selskapskontrollarbeidet i 2018 og 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
06.11.2017

Saknr
33/17

Eva J. Bekkavik
FE - 037, TI - &30
16/98 - 8

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll 2017-2019

Saksutredning
Selskapskontroll er ifølge kommuneloven § 77-5 en pålagt oppgave som ligger til
kontrollutvalget. Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og
vedtak av plan for selskapskontroll for Melhus kommune for 2017–2019, lagt
premissene for selskapskontrollarbeidet ut 2019.
Prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Gauldal brann og redning IKS
2. Melhus Næringsareal AS
3. Vekst Melhus AS
4. System og praksis for eierstyring
Gauldal Brann og Redning IKS
Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og forpliktelser i henhold til
brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk representerer selskapet en
vesentlig investering for Melhus kommune. Selskapet yter også samfunnskritiske
tjenester på vegne av kommunen og må derfor sies å ha høy samfunnsmessig
vesentlighet.
En selskapskontroll av Gauldal Brann og Redning IKS vil kun være aktuelt å sette i
gang dersom begge eiere prioriterer det.
Melhus Næringsareal AS
Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen kommunens grenser.
Forvalter en betydelig kommunal investering. Selskapet er i dialog med Statens
vegvesen om bygging av et planfritt kryss fra Skjendigstad til Støren i.fbm.
utbygging av E6.
Vekst Melhus AS
Melhus kommune eiere 100%av selskapet, selskapet er en viktig bedrift for
kommunen. Vekst Melhus AS er en arbeidsmarkedsbedrift som driver med
vindusomramminger, kontor- og kantinedrift, vaskeri og møbelproduksjon, maling og
sprøytelakkering.
Tilbyr arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) eller Vilje viser vei (VVV) via NAV.
System og praksis for eierstyring
Eierskapskontroll kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av
eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i generalforsamlinger og kommunikasjon
med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta utgangspunkt i
oppfølgingen av noen enkeltselskaper.
Det er ikke satt i gang noen selskapskontroller så langt i valgperioden 2015-2019.

Revisjonsressursene som er satt av til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon må
sees samlet. Den årlige rammen for denne type kontroll er satt til ca. 470 timer for
Melhus kommune.
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å prioritere ressurser mellom
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt myndighet til å gjøre endringer i
planen i perioden dersom utvalget finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til
samarbeid med andre eiere.
Ordfører og rådmann er invitert til dagens møte slik at kontrollutvalget har mulighet
til å diskutere behovet for selskapskontroll i 2018 eller 2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av en mulig
bestilling av selskapskontroll i 2018 eller 2019.

