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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret er tilfreds med at eierskapsmeldingene oppfyller KS sine anbefalinger
og at det er fokus på habilitet i styrende organer.
2. Kommunestyret ber rådmannen om at det inntas en beskrivelse av et årshjul for
kommunens eierstyring i fremtidige eiermeldinger og at eiermeldingene rulleres årlig.
3. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak vedrørende opprettelsen av et eierutvalg
for Frøya kommune.
4. Kommunestyret ber rådmann legge frem en egen sak for valg av eierrepresentant med
vararepresentant til Trondheim Havn IKS.
5. Kommunestyret ber rådmannen sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS,
benevnes med navn i vedtaksprotokollen.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg
Endelig rapport
Saksutredning
I samråd med KU har revisjonen funnet frem til følgende problemstilling:
Utøver Frøya kommune sin eierstyring i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?
Revisor så på følgende områder i eierskapskontrollen:
·
·
·
·
·

Eierskapsmelding og revisjon av meldingen
Utvelgelse av eierrepresentanter
Styringssignaler fra kommunestyret til eierrepresentantene
Tilbakemelding fra eierrepresentantene til kommunestyret
Eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger

Revisor konkluderte med følgende:
·

·
·

·

Frøya kommune har vedtatt en eierskapsmelding. Kommunen vil rullere denne så
ofte det anses hensiktsmessig. Det bemerkes at KS anbefaler at rullering bør skje
årlig. Det er videre vedtatt oppfølging av to selskapskontroller av kommunestyret i
kommunens eiermelding, som ikke er blitt gjennomført.
Eierskapsmeldingens innhold oppfyller KS sine anbefalinger, men det savnes en
beskrivelse av årshjul for kommunens eierstyring i denne.
Frøya kommune har oppnevnt eierrepresentanter i tråd med anbefalinger, med
unntak av eierrepresentant og vara til representantskapet i Trondheim Havn IKS.
Det er videre manglende protokollføring av navn for valg av eierrepresentanter med
vara, i Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.
Frøya kommune har etablert system for å gi eierrepresentantene styringssignal
gjennom eiermeldingen. Spørsmålet er om eiersaker som behandles utover disse
følges gått nok opp i kommunen. Kommunen har ikke etablert et politisk eierutvalg
til å behandle slike saker. Frøya kommune behandler systematisk tilbakemeldinger

·
·

fra eiermøter i referatsaker til kommunestyret, noe som samsvarer med
anbefalingene.
Frøya kommune er kjent med prosessen for valg av styremedlemmer i selskaper de
har eierinteresser i.
Frøya kommune har fokus på habilitet i styrende organer.

Basert på revisors ovenstående konklusjoner anbefaler revisor at Frøya kommune gjør
følgende forbedringer:
·
·

Frøya kommune bør vurdere å oppnevne et eierutvalg, og innføre et årshjul for
kommunens eierstyring.
Kommunestyret oppnevner eierrepresentant med vararepresentant til Trondheim Havn
IKS. Videre sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS, benevnes med navn i
vedtaksprotokollen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Eierskapskontrollen samsvarer og oppfyller bestillingen fra kontrollutvalget. Sekretariatet
slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger, noe som kommer til uttrykk i
innstillingen.
Sekretariatet anbefaler, at utvalget på selvstendig grunnlag, vurderer om forelagt rapport
oppfyller utvalgets bestilling, og videre om sekretariatets forslag til innstilling kan vedtas.

