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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Nytt fra utvalgene
Referatsaker
Eierskapskontroll - eierstyring i Frøya Kommune
Årsmelding for kontrollutvalget 2017
Orientering om teknisk etat
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/128 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
28.02.2018

Saknr
01/18

Nytt fra utvalgene
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/128 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgets medlemmer til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt hovedutvalg og orienterer resten av utvalget
om aktuelle saker.
Utvalgene er fordelt slik:
Kommunestyre: Helge Borgen
Formannskap: Laila Wedø
Hovedutvalg for drift: Sten S. Arntzen
Hovedutvalg for forvaltning: Kirsten Dragsnes
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget tar redegjørelsen fra utvalgets medlemmer til orientering.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/128 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
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Hvordan håndtere at rådmannen er inhabil?
Plikt til å lage møteinnkalling
Informasjon om nytt sekretariat

Møtedato
28.02.2018

Saknr
03/18

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt.
I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle
behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene
har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde
vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet
mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget
initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?
Bernt svarer
Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er
fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet
selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes
til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig
utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av
organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner
det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han
selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.
Ordfører kan altså ikke avlyse et møte som står på den vedtatte møteplanen, men han
står i utgangspunktet fritt til å la være å føre opp konkrete saker på møteplanen i innkallingen
til møtet, så lenge ikke formannskapet ikke tidligere har vedtatt at dette skal behandles da,
eller en tredel av medlemmene har fremsatt krav om det.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», men da er det formannskapet som avgjør om dette skal gjøres, eller om
man skal behandle saken i møtet – som vedtakssak eller som drøftingssak.

Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?

Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.

Slik løser du at rådmannen er inhabil
Kommunal Rapport 22.01.2018

Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det
kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en
faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det
blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling
med forslag til vedtak. Er dette lovlig?
Bernt svarer
Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som
legges frem for kommunestyret. Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg
denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2,
første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak
som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert
utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være
noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi
nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.
Når rådmannen er inhabil, vil også hennes underordnede være inhabile til å treffe
«avgjørelse i saken», noe som jeg mener betyr at de ikke kan avgi innstilling til
kommunestyret med forslag til vedtak. Men så lenge den eneste grunnen til at en
underordnet er inhabil, er underordningsforholdet, vil hun fortsatt kunne utrede saken for den
som i neste omgang skal avgi innstilling, altså her ordføreren. Under kommunestyrets
behandling vil så en tilsatt fra administrasjonen kunne møte i rådmannens sted, så lenge hun
ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat eller arbeidsmessig – til rådmannen at hun er
inhabil allerede av denne grunn. Hvis man ikke har noen tilsatt som kan overta denne
funksjonen, må man finne noen utenfor kommunens administrasjon som kan møte og
gi råd, for eksempel en tilsatt i en nabokommune eller annen offentlig etat, eller advokat
med egnet kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Problemet er altså ikke uløselig, men det krever at man holder tungen rett i munnen med
hensyn til hvem som gjør hva, og ivaretar både habilitet og faglig forsvarlighet

Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Eierskapskontroll - eierstyring i Frøya Kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/107 - 6
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.

Eierskapskontroll
Revisjonsrapport

Frøya kommune
FEBRUAR 2018

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Forord
Denne eierskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i
perioden desember 2017- februar 2018.

Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i
undersøkelsen.

Orkanger, 13.2.2018

Arve Gausen /s/
Ansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer en gjennomgang av Frøya kommunes system og praksis for
eierstyring av de selskaper kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i
selskapskontrollen i kommunen.

Frøya kommune, ved kommunestyret, besitter eierposisjon i en rekke selskaper. Det
innebærer at kommunestyret må være bevisst de styringsmulighetene som ligger i eierrollen,
og utnytte den til det beste for kommunens interesser, innenfor rammene for god eierstyring.

Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierrepresentasjon,
kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter, samt prosessen for valg
av styremedlemmer i selskapene.

Kommunestyret i Frøya kommune har behandlet eierskapsmeldingen i 2016, og vil basert på
signal fra administrasjonen, få eiermeldingen til ny behandling i løpet av 2018. Eiermeldingen
synes å ha et aktivt innhold i henhold til anbefalingene. Vi savner imidlertid en nærmere
beskrivelse av når saker knyttet til kommunens eierstyring skal behandles. I tillegg en
beskrivelse av hvilket organ som skal behandle disse, i kommunens eiermelding.

Frøya kommune har oppnevnt eierrepresentanter i tråd med anbefalinger med unntak av
eierrepresentant og vara til representantskapet i Trondheim Havn IKS. Videre er det sentralt
at kommunestyret i sitt vedtak protokollfører navn for eierrepresentanter med vara, ved valg
av eierrepresentanter til Interkommunale selskap (IKS).

Revisor finner at kommunikasjonen, i form av styringssignal, mellom kommunestyret og den
enkelte eierrepresentant kunne vært bedre. Det savnes et eierutvalg for behandling og
utarbeidelse av saker knyttet til kommunens eierstyring.

Frøya kommune behandler tilbakemeldinger fra eiermøter i referatsaker til kommunestyret og
har fokus på habilitet i styrende organer. De er videre kjent med prosessen for valg av
styremedlemmer i selskaper de har eierinteresser i. Dette legger til rette for å sikre at
selskapenes styrer besettes med personer med nødvendig kompetanse, basert på
selskapenes behov.

- Eierskapsoppfølgning -
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Basert på ovenstående vil revisor anbefale at Frøya kommune gjør enkelte forbedringer. Dette
gjelder:

-

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.

- Eierskapsoppfølgning -
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1 Innledning
Ved brev av 3.10.2017 bestilte Kontrollutvalget i Frøya kommune en eierskapsoppfølgning i
Frøya kommune. I Kontrollutvalgets vedtak 26/17, fremgår det at de ber Revisjon Midt-Norge
undersøke Frøya kommunes eierskapsoppfølging.

I plan for selskapskontroll er følgende beskrevet:
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.

1.1 Aktivt kommunalt eierskap
Som følge av kommuner og fylkeskommuner i stadig større grad organiserer sin virksomhet i
selskaper, har det vært økende oppmerksomhet om kommuners rolle som eier.
Kommunesektoren har fått kritikk for å være passive eiere, og det har blitt lagt ned mye arbeid,
blant annet fra KS, for å bevisstgjøre kommuner og fylkeskommuner på det ansvaret som
ligger i eierrollen.1 Oppfordringen til kommuner og fylkeskommuner er at de må være bevisste
hva de eier, og hvorfor de eier det og hva man ønsker med eierskapet.2

Kommunestyret har i utgangspunktet full beslutningsmyndighet for virksomhet, som er
organisert som en del av kommunens organisasjon. Slik er det ikke når virksomhet er
organisert i selvstendige rettssubjekt. Da må kommunestyret forholde seg til de
styringssystemene som gjelder for den aktuelle organisasjonsformen, og lovgivningen som
regulerer denne. Aktivt eierskap innebærer at de folkevalgte bruker de mulighetene disse
styringssystemene gir, til å utøve eierstyring.

I selvstendige rettssubjekt skal eierstyringen skje gjennom det øverste eierorganet,
generalforsamling for aksjeselskap og representantskap for interkommunale selskap.3 I
aksjeselskap og interkommunale selskap skal det velges et styre. Styrets oppgaver er å
fastlegge selskapets strategi og å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet
forøvrig. Styreverv er personlig, der det påhviler et personlig styreansvar. Et styremedlem skal
ivareta selskapets interesser i utøvelsen av vervet4.

1 “Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene”, KS 2008
2 “Styrings og eierskap i kommunalt eide bedrifter”, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2007
3 Resch-Knudsen (2007)
4 KS anbefalinger nr. 8 og 9
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1.2 Eierskap i Frøya kommune
Frøya kommune har, alene eller sammen med andre, eierinteresser i en rekke selskaper.
Disse er i hovedsak organisert som aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS) og
samvirkeforetak (SA). Kommunens aksjer og andeler er regnskapsført i balansen til kr 19,1
mill. i 2016. Følgende aksjeselskaper har Frøya kommune eierandeler i, ref. kilde
årsregnskapet 2016:

Tabell 1 Aksjeselskaper
Selskapsnavn

Eierandel

Trønderenergi AS

2,75 %

Frøya Storhall AS

100 %

Prebio AS

1.527 aksjer

Midt-Norsk Fergeallianse AS

16.66 %

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

1 aksje

Trøndersk kystkompetanse AS

17.01%

Destinasjon Trøndelagskysten AS

5 aksjer

DalPro AS

40 %

Følgende interkommunale selskaper har Frøya kommune eierandeler i, ref. kilde
årsregnskapet 2016:

Tabell 2.

Interkommunale selskaper

Selskapsnavn

Eierandel

HAMOS Forvaltning IKS

9,5 %

Interkommunalt Arkiv IKS

2,41 %

Revisjon Midt-Norge IKS

3,8 %

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

3,8 %

Trondheim Havn IKS

0,01 %

Frøya kommune har også eierandeler i andre foretak, som eksempelvis Storheia borettslag,
Sistranda borettslag og Stiftelsen Halten NDM. Disse omhandles ikke i denne undersøkelsen.
Frøya kommune har vedtatt en Eierskapsmelding, som ble vedtatt i kommunestyret
26.5.2016, sak 74. Den beskriver kommunens eierskap, eierinteresser og eierstrategier til
eide selskap.

- Eierskapsoppfølgning -
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2 Undersøkelsesopplegget
2.1 Avgrensning
Det er bestilt en selskapskontroll i Frøya kommune. Undersøkelsen ser på kommunens system
for oppfølgning av eierskap i selskaper kommunen har eierandeler i. Kontrollen vil rette seg
mot kommunens system for eierstyring.

Undersøkelsen vil begrense seg til gjennomgang av kommunens eierskap i aksjeselskap (AS)
og interkommunale selskap (IKS).

Kontrollen vil ikke rette seg mot selskapene, men mot kommunens system for eierstyring, og
hvordan denne utføres av eierrepresentant og formidles til eier. Dette vil i praksis si at vi
kontrollerer om kommunens eierutøvelse i disse selskapene skjer i tråd med gitte føringer.

2.2 Problemstilling
I samråd med KU har revisjonen funnet frem til følgende problemstilling:

Utøver Frøya kommune sin eierstyring i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?

Vi vil vi se på:
•

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

2.3 Kontrollkriterier
Revisjonskriteriene er aktuelle og autoritative normer som vi vurderer de innsamlede data mot.
I denne undersøkelsen er det sentrale utgangspunkt hentet fra Kommuneloven § 6, som
bestemmer at kommunestyret er kommunens øverste organ. Det innebærer at det er
kommunestyret som er eier i de selskapene kommunen har eierinteresser i.

Kommunens vedtatte eierføringer er også aktuelle, som kriterier å vurdere praksis mot.

- Eierskapsoppfølgning -
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KS-anbefalinger for aktivt eierskap er også relevante for undersøkelsen. KS Eierforum har
utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren.5 Disse anbefalingene
er ikke obligatoriske, men er uttrykk for god praksis for kommunal eierstyring og er relevante
kriterier å vurdere kommunens praksis mot.

Kriteriene vil bli utdypet senere i rapporten.

2.4 Metode
Undersøkelsen er bestilt som en eierskapskontroll, og ikke som en fullstendig selskapskontroll,
eller en forvaltningsrevisjon i Frøya kommune. Standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001, har
vært veiledende for det arbeidet som er gjort. Standarden sikrer at undersøkelsen utføres i
henhold til krav til god kommunal revisjonsskikk.

I denne undersøkelsen har vi innhentet informasjon på følgende måter:
•

Intervju med ordfører og økonomisjef

•

E-post dialog med administrasjonen

•

Gjennomgang av kommunens eierskapsstrategi

•

Andre relevante dokumenter for eierstyring

Gjennomgangen av kommunens eierstyring er gjort for å undersøke om disse er i tråd med
føringer. Gjennom intervju og dokumentgjennomgang har vi fått informasjon om hvordan
prosedyrene og rutinene er fulgt opp i praksis. Referat fra intervju er verifisert av
intervjuobjektet.

Eierskapskontroll innebærer således en vurdering av eierskapsutøvelsen, og forhold knyttet til
rapportering og informasjonsflyt fra et eierperspektiv. Alle dokumenter som gjelder
kommunens eierskap utgjør nødvendige referanser for selskapskontrollen.

2.5 Høring
En foreløpig høringsrapport er oversendt ordfører og rådmannen til høring den 17.1.18.
Ordførers høringssvar er vedlagt i rapportens vedlegg 1. Ordfører hadde ingen kommentarer
til rapporten og høringsrapporten er ikke endret på dette grunnlaget.

5 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak”, KS Eierforum, siste versjon
november 2015.
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3 Eierstyring i Frøya kommune.
I dette kapittelet vil vi undersøke om Frøya kommune følger de rutiner som er vedtatt for
eierstyring av de selskapene kommunen har eierandeler i.

3.1 Eierskapsmelding og revisjon av meldingen
3.1.1 Revisjonskriterier
Basert på anbefaling fra KS, nr. 4, bør kommunestyrene fastsette overordnede prinsipper for
sitt eierskap, i form av en eierskapsmelding. Det anbefales videre at kommunens eiermelding
gjennomgås årlig.

Eierskapsmeldingen bør, i følge anbefalingen fra KS, som minimum inneholde:
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og øvrige
samarbeidsformer.
2. En gjennomgang av kommunens prinsipper for eierstyring,
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene.
4. En drøftelse av formålet med eierskapet og et valg av selskapsstrategi.
5. En beskrivelse av kommunens oppfatning av selskapenes samfunnsansvar, mht.
miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.

Det er videre behandlet to rapporter fra selskapskontrollen hvor kommunestyret har vedtatt
oppfølging av disse i forbindelse med fremlegging av kommunens eiermelding, disse er:
•

Selskapskontroll av TrønderEnergi AS, K-sak 40/14

•

Selskapskontroll av HAMOS IKS, K-sak 147/16

Oppsummert er kriteriene i denne delen av undersøkelsen at:
-

kommunen bør vedta en eierskapsmelding,

-

at meldingen revideres / rulleres årlig og

-

at meldingen bør ha et visst minimumsinnhold.

3.1.2 Data
Årlig behandling av eierskapsmeldingen
Det heter i eierskapsmeldingen til Frøya kommune, pkt. 1.2., at «Eierskapsmeldingen bør
gjennomgås og revideres jevnlig av kommunestyret.».

- Eierskapsoppfølgning -
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Ordfører sier at eiermeldingen skal rulleres jevnlig og rådmannen følge opp innholdet i denne.
Eiermeldingen skal inn i årshjulet til kommunen for å sikre årlig rullering. Rådmannen har frem
til i dag utarbeidet forslag til eiermeldingen for vedtak i kommunestyret. Rådmannen har ikke
hatt dialog med politisknivå (eks. eierutvalg) underveis i utarbeidelsen av eiermeldingen, da
kommunen ikke har etablert et eierutvalg.

På spørsmål fra revisor har kommunen ved økonomisjef gitt informasjon om at eiermeldingen
skal revideres på nytt i 2018 og legges frem til behandling i kommunestyret. Verken ordfører
eller økonomisjef er kjent med at det er rapportert en oppfølging av selskapskontroll av
TrønderEnergi AS og HAMOS Forvaltning IKS, i eiermelding til kommunestyret.

Eierskapsmeldingen inneholder:
Revisor har foretatt en dokumentgjennomgang av kommunens eiermelding og sett at den har
følgende innhold som er relevant for denne undersøkelsen.
•

1. Innledning
Her er inntatt hensikten med eierskapsmeldingen. Det heter blant annet:
«Kommunens formål med å eie og hvordan dette eierskapet skal utøves i de ulike
selskapene».
Videre: «En eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar».

•

2. Eierstyring
Under pkt. 2 om eierstyring har kommunen, pkt. 2.1. og 2.2, beskrevet hvilke motiv en
kommune generelt kan ha for sitt eierskap.
Pkt. 2.3. beskrives aktuelle selskapsformer for kommunal virksomhet. Det understrekes
at «Når kommunen legger deler av sin virksomhet til andre selskapsformer som er egne
rettssubjekter, skal de styringssystemer som gjelder for vedkommende organisasjonsform
følges. For å sikre det demokratiske eierskapet, er det viktig at kommunen etablerer systemer
for at vedtak som fattes i de operative eierorganene er forankret i kommunestyret».
I pkt. 2.4. redegjøres for de ulike roller som inntrer i forbindelse med at kommunen er eier
av selskaper og foretak, mens de eierprinsipper kommunen legger til grunn for sitt
eierskap, er beskrevet i pkt. 2.5. I pkt. 2.6, hvor gis det en beskrivelse av ulike strategier
for eierstyring.

•

3. Oversikt over kommunens aksjer og eierposisjon
I pkt. 3 gis oversikt over kommunes eierskap.
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Under beskrivelsen av de ulike selskaper/ foretak har eierskapsmeldingen inntatt en
beskrivelse av bakgrunnen for kommunens eierskap i det enkelte selskap samt
eierstrategier.
•

4. Handlingsplan og årshjul for eierstyring
Det er ikke tatt inn en handlingsplan eller et årshjul for eierstyring i kommunens
eiermelding, som knyttes til behandling av saker relatert for kommunens eierskap.

3.1.3

Revisors vurdering

Årlig gjennomgang av eierskapsmelding
Revisor ser at Frøya kommune har fastsatt i eierskapsmelding at denne skal rulleres «jevnlig»,
uten at det her er angitt noe om hyppighet. Anbefalingen fra KS er årlig gjennomgang av
eierskapsmelding, i den hensikt å bidra til å bevisstgjøre kommunestyret, i forhold til sin rolle
som eier. Dette bør Frøya kommune ta i betraktning ved avgjørelsen av hvor hyppig
eierskapsmeldingen bør opp til behandling i kommunestyret. Videre sikre at det gis en
tilbakemelding på rapportene knyttet til selskapskontroll av TrønderEnergi AS og HAMOS
Forvaltning IKS i revidering av eiermeldingen, i samsvar med kommunestyrets egne vedtak.

Eierskapsmeldingens innhold
Eierskapsmeldingen har et aktivt innhold slik revisor ser det, der også kommunens intensjon
og hensikt bak eierskapet er behandlet. Det gir grunnlag for kommunestyret til å drøfte
bakgrunnen for at man har eierandeler i det enkelte selskap. Videre drøfte hvilke politiske mål
man ønsker å oppnå ved å være eier i selskapet, samt strategier for eierstyring. Her savnes
det en beskrivelse av et årshjul for kommunens eierstyring, som beskriver når og hvem som
skal behandle saker knyttet til kommunens eierstyring.

- Eierskapsoppfølgning -
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3.2 Utvelgelse av eierrepresentanter
3.2.1 Revisjonskriterier
Kommunens myndighet ligger i utgangspunktet hos kommunestyret. Underliggende organer i
kommunen må få myndigheten delegert, dersom kommunestyret ønsker at organet eller
personer skal utøve myndighet. Når kommunen er eier og deltager i et foretak må en fysisk
person bli gitt fullmakt til å opptre på vegne av kommunen i eierorganet. Det viktigste
enkeltelement når det gjelder fullmakt, er å avgi stemme på vegne av kommunen. I tråd med
kommuneloven § 6, må fullmakten gis av kommunestyret, som kommunens øverste organ.

KS har i sine anbefalinger om kommunalt eierskap, nr. 7, fremholdt at kommunestyret bør
oppnevne

sentrale

politikere

som

selskapets

eierrepresentanter

i

eierorganet

(generalforsamling / representantskap). Det fremgår videre av anbefalingen at man med dette,
vil bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og
eierorganet/foretaket.

Det er kommunestyret som vedtar valgte eierrepresentanter6 i interkommunale selskaper
(IKS), i hvert enkelt selskap. Det skal videre velges like mange varamedlemmer som faste
medlemmer. Her skal vedtaket vise til navnet til den som delegeres fullmakt fra
kommunestyret. Det er ikke adgang til å møte med fullmakt i eierorganet til IKS.

3.2.2 Data
Revisjonen har gått gjennom kommunens delegasjonsreglement, vedtatt i K-sak 142/14. I
punkt 3.2.2 delegering av myndighet til ordfører, vises det til følgende:
… Representere kommunen ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er
oppnevnt spesielle representanter som har fått møte- og representasjonsrett.
Ordføreren kan bemyndige andre til å delta/representere kommunen.

I eierskapsmeldingen for Frøya kommune for 2016 fremkommer det at: «Ordfører er gjennom

delegasjonsreglementet/egne vedtak, kommunens representant i operative eierorganer,
med mindre annet er bestemt av kommunestyret.»

6 Lov om interkommunale selskaper, § 6.
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Ordfører sier at hun deltar ofte i eiermøter til eide selskaper, gjennom delegert myndighet fra
kommunestyret. I dette ligger det en mulighet for videredelegering til andre, der ordfører ikke
har mulighet til å delta, ofte varaordfører.

Revisjonen har mottatt oversikt over hvem som er oppnevnt som eierrepresentant for Frøya
kommune i følgende selskaper, inntatt i tabell nedenfor:
Tabell 2 Oversikt over kommunens eierrepresentanter i følgende selskap
Selskap
Kontrollutvalgssekretariat

Midt-Norge

IKS
Revisjon Midt-Norge IKS

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

HAMOS Forvaltning IKS

Navn

Verv

Eierrepresentant: Ordfører

Eierrepresentant og vara valgt i K-sak

Vara: Varaordfører

134/15

Eierrepresentant: Ordfører

Eierrepresentant og vara valgt i K-sak

Vara: varaordfører

25/16

Eierrepresentant: Kristin Reppe Storø

Eierrepresentant og vara valgt i K-sak

Vara: 1. Frode Larsen, 2.Annie Sørdal

139/15

Eierrepresentant: Berit Flåmo

Eierrepresentant og vara valgt i K-sak

Vara: 1. Pål Terje Bekken, 2. Arvid

156/15

Hammernes

Trondheim Havn IKS

Berit

Flåmo

har

deltatt

representantskapets møter.

i

Eierrepresentant og vara er ikke valgt i
kommunestyret

Trønderenergi AS

Ordfører Berit Flåmo

Eierrepresentant

Frøya Storhall AS

Formannskapet

Generalforsamling (100 % eid)

Prebio AS

Ordfører Berit Flåmo

Eierrepresentant

Ordfører Berit Flåmo

Eier/styrerepresentant

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Ordfører Berit Flåmo

Eierrepresentant

Trøndersk kystkompetanse AS

Ordfører Berit Flåmo

Eierrepresentant

Destinasjon Trøndelagskysten AS

Ordfører Berit Flåmo

Eierrepresentant

DalPro AS

Ordfører Berit Flåmo

Eierrepresentant

Midt-Norsk Fergeallianse AS
(Etablere fergedrift mellom Aure og
Hitra)

Kilde: Frøya kommune

3.2.3 Revisors vurdering
Kommunestyret har foretatt en generell delegasjon til ordfører, med fullmakt til å representere
kommunen i de selskapene der kommunen har eierinteresser. Revisjonen finner at Frøya
kommune oppfyller de føringer som ligger i anbefalingene fra KS.

Det er ikke valgt eierrepresentant og vararepresentant for representantskapet i Trondheim
havn IKS av kommunestyret, noe som strider med lovkrav til dette. Videre er navnet til
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personen som vedtas som eierrepresentant og vara til IKS som skal protokollføres, og ikke
eks. ordfører/varaordfører som ble gjort i K-sak 134/15 og 25/16, dette strider med lovkravet.

3.3 Styringssignaler fra kommunestyret til eierrepresentantene
3.3.1 Revisjonskriterier
I KS anbefaling nr. 7, vises det til at eierstyring skal utøves innenfor rammen av
kommunestyrets

vedtak.

Den

nærmere

samhandling

mellom

kommunestyret

og

eierrepresentanten er ikke regulert.

Eierstyring av selskapene skal skje gjennom eierorganet for selskapene. For selskapsformene
AS og IKS heter det i anbefalingene, at det bør etableres forutsigbare kommunikasjonsformer
mellom kommunestyret og eierorganet. Hensikten med en slik kommunikasjon er å sikre
engasjement, debatt og reell politisk avklaring.

For å få til slik kommunikasjon er det behov for systemer for at eierrepresentanten får signaler
om hvordan vedkommende skal opptre i eierorganet, særlig ved stemmegivning.

3.3.2 Data
I eierskapsmeldingen pkt. 2.3.7 vises det til at «Den eller de valgte representantene eller

fullmektigen i eierorganet skal utøve den respektive eiers, det vil si kommunestyrets,
interesser i selskapet.».
Videre heter det at for å «sikre det demokratiske eierskapet, er det viktig at kommunen
etablerer systemer for at vedtak som fattes i de operative eierorganene er forankret i
kommunestyret.»

I eierskapsmeldingen pkt. 2.4 fremgår at: «Delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte

rammer, samt andre føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og
politisk betydning skal forelegges kommunestyret. Det vil være opp til kommunestyret å ta
stilling til hvor mye som skal være forankret eller diskutert i kommunestyret i forkant av
behandling i det operative eierorganet. Det er også den enkelte representant sitt selvstendige
ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon, for å kunne utøve sin rolle som eierrepresentant
for en kommune i det aktuelle selskapet.»
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Det er også vist til at: «Man kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i

generalforsamlingen, men generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste
organ».
Kommunestyret har gitt generelle eiersignaler gjennom eierskapsmeldingen. Der har hvert
selskap blitt gjenstand for selvstendig vurdering.

Ordfører sier at det er klare føringer for eierstrategier i eiermeldingen til kommunen. Det har
ikke vært behov for å hente inn signaler i forkant av eiermøter. Selskapene med stor
eierinteresse, (TrønderEnergi AS, DalPro AS, HAMOS Forvaltning IKS) er i kommunestyret
og orienterer om utfordringer, endringer og drift av selskapene. Der gis det mulighet for
spørsmål fra kommunestyrets representanter ved behov. Dette gir kommunestyret god
informasjon om de viktigste eierskapene i kommunen. Det har ikke vært et stort behov for å
innhente signaler fra kommunestyret i denne fasen. Det er sjeldne møter i kommunestyret, så
det er videre vanskelig å gjennomføre en god dialog med kommunestyret, i forkant av
eiermøter.

3.3.3 Revisors vurdering
Eierstrategiene ivaretar signaler i eiermøter der kun de fast angitte sakene skal behandles og
hvor eiermeldingen gir tydelige eiersignaler.

Revisor merker seg at Frøya kommune ikke har valgt et eget eierutvalg. Det er heller ikke
etablert et fast system for politisk involvering i forkant av eiermøter. Revisor er ikke trygg på at
de mer generelle anvisninger i eierskapsmeldingen gir eierrepresentanten tilstrekkelig trygghet
ved stemmegivning i konkrete saker som settes til behandling i generalforsamling /
representantskap. Dette gjelder spesielt i prinsipielle saker som har betydning for kommunens
eierskap, hvor eierstrategiene ikke avklarer disse.
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18

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

3.4 Tilbakemelding fra eierrepresentantene til kommunestyret
3.4.1 Revisjonskriterier
KS anbefaler at kommunestyret sikrer seg anledning til å gi eierrepresentantene
styringssignaler i forkant av eiermøtene. I forlengelsen av dette, er det behov for et system for
at eierrepresentantene gir tilbakemelding til kommunestyret i etterkant av eiermøter. Ved slik
toveis kommunikasjon kan man oppnå det som er hensikten, nemlig å sikre engasjement,
debatt og reell politisk avklaring.

Eierskapsmeldingen, kap 4, omhandler rapportering tilbake til eier. Det heter at
«Representanter til generalforsamling eller representantskap avgir skriftlig rapport etter
eiermøtene, og denne refereres til kommunestyret på førstkommende møte.»

Det er også av sentral betydning at dokumentene (protokoller fra eiermøter) arkiveres på en
måte som gjør det enkelt å finne tilbake til dem.

3.4.2 Data
Revisor har mottatt følgende oversikt over protokoller fra gjennomførte eiermøter i 2016 og
2017 i et utvalg av selskaper, som er arkivert i kommunen, se tabell:

Tabell 3 Gjennomførte møter i eierorgan for eide/deleide selskaper
Gjennomførte møter i

Gjennomførte møter i

generalforsamling/

generalforsamling/

representantskap - 2016

representantskap - 2017

26.9.16-25.4.16

28.8.17-28.2.17

Revisjon Midt-Norge IKS

26.9.16-25.4.16-14.3.16

27.3.17

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

29.4.16

25.4.17

HAMOS Forvaltning IKS

7.11.16

24.4.17

Trønderenergi AS

10.5.16

15.5.17

Prebio AS

27.10.16

26.1.17

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

29.4.16

10.5.17

DalPro AS

27.4.16

Selskap

Kontrollutvalgssekretariat

Midt-Norge

IKS

Ordfører opplyser i intervju at de store selskapene er i kommunestyret og orienterer. Alle
protokoller fra eiermøter legges til orienteringssaker i kommunestyret. Det kan også gis en kort
orientering fra møtene i kommunestyret ved behov. Kommunen har rutiner og system for å
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arkivere protokollene i det elektroniske saksbehandlingssystemet, og legge disse frem som
orienteringssak i kommunestyret. Ordfører mottar alle protokoller fra eiermøter, og sender
dem til arkivering i kommunens sak- og arkivsystem. Dokumentasjonen er tilgjengelig for eks.
revidering av eierskapsmelding eller andre saker tilknyttet eierstyringen.

3.4.3 Revisors vurdering
Ovenstående data viser at Frøya kommunestyre blir orientert i etterkant av eiermøter, noe som
samsvarer med KS anbefalinger til eierstyring. Videre viser ovenstående at eierdokumenter
blir arkivert i kommunens elektroniske saksarkiv, noe som også er anbefalt.
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3.5 Eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg.
3.5.1 Revisjonskriterier
En av eiernes viktigste oppgave er å sikre at selskapenes styre består av medlemmer som til
sammen besitter slik kompetanse som selskapet har behov for.7 Det er dette som kalles
komplementær kompetanse.

KS anbefaler at prosessen med utvelgelse av styrekandidater gjennomføres ved bruk av
valgkomite. Prosessen bør beskrives i selskapenes vedtekter. Valgkomiteen bør gi skriftlig
begrunnelse for sin innstilling til styrevalg, med grunnlag i det mandatet komiteen er gitt.

Videre anbefaler KS at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige
habilitetskonflikter. I forlengelsen av dette anbefales at ordfører og rådmann ikke bør være
medlemmer av styrer i selskaper der kommunen har eierandeler, i den hensikt å unngå
hyppig forekommende habilitetssituasjoner.

Oppsummerte kriterier for undersøkelsen:
-

Arbeidet med styrevalg må vedtektsfestes ved bruk av valgkomite

-

Kommunen må sikre system for å unngå inhabilitet, og unngå at ordfører og rådmann
velges som styremedlemmer i selskaper der kommunen har eierinteresser.

3.5.2 Data
Valg av styremedlemmer til eide selskaper – kompetanse og prosess
Revisor har bedt kommunen gi tilbakemelding på om kommune er kjent med prosessen for
valg av styremedlemmer i utvalgte eide/deleide selskaper. Tilbakemeldingen er fremstilt i
tabell, på neste side.

7

KS anbefaling nr 9, 10 og 12
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Tabell 4 Brukes valgkomite i eide/deleide selskaper?
Selskap

Vedtektsfestet bruk av valgkomite

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Ja

Revisjon Midt-Norge IKS

Ja

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Ja

HAMOS Forvaltning IKS

Ja

Trønderenergi AS

Ja

Prebio AS

Ja

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Ja

DalPro AS

Nei

Kilde: Frøya kommune

Tabellen viser at kommunen er kjent med hvordan styremedlemmene i eide selskaper velges,
noe ordfører bekrefter.

Frøya kommune har i sin eierskapsmelding, pkt. 2.5.1, vist til at:
Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin oppnevning av
representanter.
• Det nedsettes en valgkomite som skal håndtere valg og supplering i løpet av
valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med konstitueringen.
Valgkomiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.
• Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes:
o Behov for kompetanse
o Tidligere erfaring
o Kapasitet til å gjennomføre oppgavene
o Nettverk
o Kjønnssammensetning
o Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7
Ordfører sier videre at der kommunen selv velger styremedlemmer, velges disse i
formannskap/kommunestyret. De som velges har en interesse og kompetanse i selskapet de
er valg til. Det gjennomføres en ny vurdering av når styremedlemmer velges på nytt. Viktig at
styrerepresentanter er engasjert i styrearbeidet til selskapet.

Sikre habilitet i styret
I kommunens eiermelding, pkt. 2.3.7. fremgår at: Habilitet/inhabilitet må vurderes når aktive

folkevalgte (medlemmer av eksisterende folkevalgte organ) sitter i styret for selskapene.
Inhabiliteten kan oppstå i kommunestyret/i de folkevalgtes behandling av saker som
gjelder selskapene. Dette reguleres av forvaltningslovens § 6 og aksjelovens § 6-7.
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I intervju med revisjonen opplyser ordfører at det er noen styremedlemmer som sitter i
formannskap/kommunestyre. De melder seg inhabil ved saker som omhandler selskapet i
politiske organ, noe det er system på i politiske utvalg, ut fra ordførers oppfatning.

Ordfører viser til et eksempel på hvor kommunestyret vurderer habilitet, jf. sak 102/17 - DalPro
AS – søknad om kommunal lånegaranti. Der viser protokollen fra saken at tre av
kommunestyrets medlemmer ba om sin habilitet vurdert, grunnet de enten var styremedlem
eller vara til styret i DalPro AS. Alle ble funnet inhabil til behandling av saken i kommunestyret,
ifølge protokollen.

Videre opplyser ordfører at kommunestyrets representanter har fått opplæring i
habilitetsreglene. Kommunestyrets representanter og ansatte er oppfordret til å oppdatere sine
verv og bindinger i styrevervregisteret.

3.5.3 Revisors vurdering
Frøya kommune er kjent med prosessen for hvordan styremedlemmer velges i selskaper
kommunen har eierinteresser i. Det er likevel ett selskap som ikke har valgkomite, noe som
bør ha kommunens oppmerksomhet.

Revisor legger merke til at kommunen er opptatt av spørsmål om habilitet og har fokus på det
i kommunestyret. Kommunen er også klar over de habilitetsutfordringer som følger med,
dersom sentrale politikere skulle bli valgt som medlem av et selskaps styre. Registrering i
styrevervregister er med på å sikre at vedtak blir fattet av habile representanter.
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4 Konklusjoner og anbefalinger
4.1 Konklusjoner
I forhold til problemstillingen, om kommunen følger vedtatte rutiner for eierstyring, finner revisor
at:
o

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.

o

Eierskapsmeldingens innhold oppfyller KS sine anbefalinger, men det savnes en
beskrivelse av årshjul for kommunens eierstyring i denne.

o

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.

o

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.

o

Frøya kommune behandler systematisk tilbakemeldinger fra eiermøter i referatsaker
til kommunestyret, noe som samsvarer med anbefalingene.

o

Frøya kommune er kjent med prosessen for valg av styremedlemmer i selskaper de
har eierinteresser i.

o

Frøya kommune har fokus på habilitet i styrende organer.
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4.2 Anbefalinger
Basert på ovenstående konklusjoner vil revisor anbefale at Frøya kommune gjør enkelte
forbedringer. Dette gjelder:

-

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.
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Vedlegg 1: Høringssvar
Fra Ordfører
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Postadresse: Postboks 2565 7735 Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Årsmelding for kontrollutvalget 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/87 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding Frøya 2017 adm utkast
Saksutredning
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven rapportere om sin virksomhet til kommunestyret, jf.
Kommuneloven § 77 pkt. 6. Kontrollutvalgets årsmelding er et ledd i denne rapporteringen.
Eventuelle endringer tas inn i dokumentet før det sendes til kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle utkastet til årsmelding for
2017. Sekretariatet ber utvalget om å komme med innspill og eventuelt foreta endringer der
hvor kontrollutvalget finner det nødvendig.
Videre anbefaler kontrollutvalgssekretariatet at kontrollutvalget legger årsmeldingen frem for
kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget i Frøya kommune.

ÅRSMELDING 2017

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte 28.2.2018

1 Kontrollutvalgets mandat og formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan.1 Kontrollutvalget skal bidra til at
kommunen ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det beste for innbyggerne i kommunen.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til tillit mellom innbyggerne og kommunen.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i
henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.
Denne årsmeldingen gir informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2017, og dermed hva
utvalget har gjort for å bidra til å nå de overordnede målene i kommuneloven.

1.1 Reglement for kontrollutvalget
Kommunestyret kan fastsette egne retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid.
Kommunestyret vedtok i sak 132/17 i kommunestyrets møte den 30.11.2017 Reglement for
Kontrollutvalet.
Dette reglementet og tidligere reglement lå til grunn for kontrollutvalgets arbeid i 2017.

1.2 Kontrollutvalgets sammensetning
Kontrollutvalget i Frøya kommune består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og
varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale nemnder med
beslutningsmyndighet.
Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer i 2017:
Tone Småge Måsøval2
Helge Borgen
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten Arntzen
Espen Håvard Hauan3

H
AP
AP
V
SP
H

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder

Espen Håvard Hauan
Anne Katrine Finne
Gustav Gjevik
Harry Osvald Hansen
Bjørnar Espnes
Erik Bjørgan Johansen4

H
AP
AP
V
Sp
H

Vara
Vara
Vara
Vara
Vara
Vara

1.3 Likestilling
Kontrollutvalget bestod etter valget av 2 menn og 3 kvinner. Etter nyvalg består kontrollutvalget
av 3 men og 2 kvinner. Dette tilfredsstiller kommunelovens krav om likestilling mellom
kjønnene.

1.4 Etiske retningslinjer
Kommuneloven og lovens formål ble endret i 2009. Loven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Endringen trådte i kraft 1.
juli 2009.
I 2017 er det ikke behandlet spesielle saker hvor etikk har vært hovedtema, men temaet
berøres i tilknytning til noen enkeltsaker og i diskusjoner i kontrollutvalget.

1

Kommuneloven § 77.
Innvilget permisjon fra vervet, se kst. 72/17
3
Valgt til ny leder, se kst. 93/17
4
Valgt til nytt varamedlem, se kst. 93/17.
2

1

2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget fokuserer på samarbeid. Det legges vekt på å opptre uavhengig.
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret gjennom å legge fram;
møteprotokoller, forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller, øvrige revisjonsrapporter og ved å
avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

2.1 Saksbehandling
I tråd med kommuneloven ble kontrollutvalgets møter avholdt for åpne dører i henhold til
vedtatt møteplan. Kontrollutvalget lukker dørene kun i saker der det behandles opplysninger
underlagt lovpålagt taushetsplikt eller andre forhold som etter kommuneloven § 31 hjemler
lukking av møte.
Kontrollutvalget har hatt 6 møter og behandlet 48 saker i 2017. Ordfører har møtt i 2 ganger i
forbindelse med 4 saker. Rådmannen har møtt personlig eller ved stedfortreder på 5 av
møtene i 2017 i forbindelse med 11 saker.
Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på
sekretariatets nettsider: http://www.konsek.no

2.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse
om kommunens årsregnskap, og skal påse at revisors og kommunestyrets påpekninger til
årsregnskapet blir fulgt opp.
Kontrollutvalget avga i 2017 uttalelse vedrørende kommunens årsregnskap for 2016.
Uttalelsen ble vedlagt regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet fikk en kopi av
uttalelsen før de ga sin innstilling til kommunestyret. Grunnlaget for behandlingen var
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen. I tillegg hadde ansvarlig revisor og administrasjonen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i
kontrollutvalgets møte den 10.5.2017 i sak 8/17.
Revisjonsberetningen for 2016 var avgitt med presiseringer. Det ble pekt hovedsakelig på 2
forhold.
1. Store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsregnskapet. Avvikene skulle
vært justert i løpet av 2016, slik at det ble større samsvar mellom budsjett og regnskap.
Revisjonen har også tidligere år har påpekt manglende budsjettjustering på
investeringsbudsjettet
2. Manglende rapportering om finansforvaltningen til kommunestyret. I kommuneloven
stillers det krav om at dette skal gjøres minimum to ganger årlig.
Kontrollutvalget konkluderte med at regnskapet og årsberetningen ga den nødvendige
informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og den økonomiske stillingen
per 31.12.2016.

2.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge, samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Frekvensen for
utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven være
minimum én gang i hver valgperiode. Kontrollutvalget utarbeider nå toårige planer.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2108 ble vedtatt av kommunestyret den 24.11.2016 i sak
203/16. Denne planen ble lagt til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i 2017.
Forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode har tre prioriterte prosjekter:
1
2
3

Kvalitet i opplæringen
Økonomistyring i investeringsprosjekter
Tverrfaglig samarbeid
2

2.3.1

Forvaltningsrevisjon – Økonomistyringen i investeringsprosjekt

Kontrollutvalget bestilte i sak 43/17 forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring i
investeringsprosjekter. I samme sak ble prosjektplanen godkjent. Revisor la fram følgende
hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1. Er det betryggende styring og kontroll av Frøya kommunes investeringsprosjekter?
a) Er det et tilstrekkelig planleggings/beslutningsgrunnlag for oppstart av
investeringsprosjektet?
b) Er det gjennomført tilstrekkelig risikovurderinger i planleggings/beslutningsgrunnlag i
investeringsprosjektet?
c) Er det etablert tilstrekkelige rutiner og systemer for rapportering (framdrift, budsjett,
økonomi, mm) og blir rapporteringsrutinene fulgt?
d) Er det en hensiktsmessig håndtering av avvik og endringer i investeringsprosjektet?
e) Hva er årsaken til avvik og endringer i investeringsprosjektet?
2. Er det tilfredsstillende rutiner for avslutning av investeringsprosjekter og følges disse?
a) Rutiner/retningslinjer for evaluering og erfaringsoverføring/kunnskapsdeling fra
gjennomførte investeringsprosjekt?
b) Rutiner/retningslinjer for godkjenning av endelig prosjektregnskap?
Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres innenfor en ramme på 250 timer med leveringstidspunkt 15.6.2018.

2.4 Selskapskontroll
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser. Formålet er både å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på en
god måte og at det enkelte selskap driftes i tråd med kommunens vedtak og intensjoner.
Videre legges det opp til at prosjektet tar for seg eierstyringen, herunder eiernes målsettinger
og eierskapsutøvelse, samt selskapets styringssystemer for å etterleve krav fra eierne.
Plan for selskapskontroll 2017-2018 ble vedtatt av kommunestyret den 24.11.2016 i sak
213/16 med følgende prioriterte prosjekter:
1. Eierskapskontroll
2. Trøndersk kystkompetanse
3. DalPro AS
Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroll i sak 26/17 og godkjente revisors prosjektplan i sak
34/17. Kontrollutvalget ba revisor undersøke oppfølgingen av kommunens eierskap i
selskaper. Revisor vil se på følgende områder:

-

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

Det ble ikke gjennomført andre selskapskontroller eller eierskapskontroller i 2017.

2.5 Høringer, granskninger eller andre undersøkelser
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser.
Kommunestyret behandlet i sak 9/17 hovedplan avløp 2017-2027. Kommunestyret fattet
følgende vedtak i saken:
Kommunestyret stiller spørsmålstegn ved omlegging/sanering av slamavskiller ved
Rabben I. Hvordan er kostnader for dette fordelt på utbygger og Frøya kommune?
Kommunestyret ønsker at kontrollutvalget ser på denne saken.
3

Kontrollutvalget bestilte deretter i sak 8/17 en undersøkelse av kommunens håndtering av
utbyggingen av boligområdet Rabben I i kontrollutvalgets møte den 10.5.2017.
Kontrollutvalget ønsket svar på følgende:
1
2

Hvem betalte for sanering / omlegging av slamavskiller?
Er saksfremlegg til dispensasjonssøknader tilstrekkelig utredet før de legges frem
til politisk behandling?

Revisor konkluderte med følgende
1

2

Det er kommunens innbyggere / VAR-abonnentene som har betalt for sanering /
omlegging av slamavskiller i Rabben 1. Dette er finansiert av kommunestyret i
budsjettprosessen og i samsvar med delegert myndighet til rådmannen.
Det er svakheter i saksbehandlingen ved dispensasjonssaker. Revisor er kritisk til
den praksis som kommunen har ført mht innvilgelse av dispensasjoner.

2.6 Andre saker
I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget
ført løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om
aktuelle saker eller områder. Videre gjennom vedtaksoppfølging fra andre politiske organer.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2017, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:

-

Orientering om Sistranda skole
Orientering om sammenslåingsprosesser
Henvendelse fra formannskapet om lovlighetskontroll
Orientering om Frøya kommunes system for varsling
Orientering om Frøya kultur- og kompetansesenter

2.7 Samarbeid og opplæringsaktiviteter
Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for kontrollutvalg.
Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) og
KonSek.
I 2017 deltok ingen av utvalgets medlemmer på kurs eller samlinger.
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3 Kontrollutvalgets ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret gi kontrollutvalget
økonomiske rammer som muliggjør dette.
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollog tilsynsvirksomheten i kommunen.
Kontrollutvalget har i 2017, som for tidligere år, holdt seg innenfor gjeldende budsjettrammer.

3.1 Sekretariattjenester
Kontrollutvalget hadde for 2017 sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS (KonSek). KonSek ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Frøya kommunes
kontrollutvalg. KonSek bistod kontrollutvalgene i 14 kommuner samt Sør-Trøndelag
fylkeskommune i 2017.
Fra 1.1.2018 ble Komsek Trøndelag IKS innlemmet i KonSek og selskapet blir videreført under
navnet KonSek Trøndelag IKS. Sekretariatet bistår nå 36 kommuner samt Trøndelag
Fylkeskommune.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. Videre utfører KonSek oppgaver på vegne av kontrollutvalget. I det
løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap.
Frøya kontrollutvalg hadde budsjettert med 260 timer til sekretariatstjenester. Ved årets slutt
var det totalt benyttet 229 timer. Kontrollutvalget har hatt nødvendige ressurser til
sekretariatsbistand.

3.2 Revisjonstjenester
Frøya kommune hadde avtale om levering av revisjonstjenester for 2017 med Revisjon MidtNorge IKS (RMN). RMN ble stiftet i 2005 og var eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune samt
14 kommuner, deriblant Frøya kommune. RMN utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll for kommunen.
For 2017 var det avsatt 400 timer til regnskapsrevisjon og 290 timer til forvaltningsrevisjon.
Revisjonsarbeidet for 2017 ble gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.
Fra og med 1.1.2018 fusjonerte Revisjon Midt-Norge IKS med KomRev Trøndelag IKS og
dannet et nytt selskap, Revisjon Midt-Norge SA.

3.3 Økonomiske rammer
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget forslag
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet medfølger formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret.
Totalt hadde kontrollutvalget i 2017 et budsjett på 1.141.800 kr. Av dette er kr 150.000 til
kontrollutvalgets egen virksomhet. Resten av rammen er disponert til sekretariattjenester og
revisjon, hhv. 271.500 og 720.300 kr.
Regnskap for 2017 viser at kontrollutvalget har holdt seg innenfor vedtatt budsjettramme.
Kontrollutvalget hadde et mindreforbruk på kr. X5.
Kontrollutvalget er tilfreds med de rammebetingelsene utvalget har for sitt arbeid, og mener
disse legger til rette for en god kommunal egenkontroll.
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Innarbeides når endelig tall foreligger, høyst sannsynlig før kontrollutvalgets møte den 28.2.2018
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4 Avslutning
Kontrollutvalget anser at målet om å være et uavhengig kontrollorgan har blitt ivaretatt på en
god måte også for 2017. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og
vedtak, mens partipolitiske hensyn legges tilbake. Sakene som er behandlet i kontrollutvalget
bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har
vært bevisst på problemstillinger knyttet til uavhengigheten.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært og godt samarbeid med
både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget opplever en konstruktiv dialog med
politisk og administrativ ledelse. Kontrollutvalget ønsker på denne måten å bidra til en
velfungerende forvaltning som svarer til de forventinger innbyggerne har til kommunen.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet i 2017 og ser frem til et nært og godt samarbeid med
kommunestyret og administrasjonen også for 2018.

Frøya, 28.2.2018

Espen Håvard Hauan
Kontrollutvalgets leder
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Orientering om teknisk etat
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/167 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal påse at kommunens virksomhet er
i tråd med lovverket og kommunestyrets vedtak og intensjoner. For å sette seg inn i
arbeidsområdet besøker kontrollutvalget kommunale virksomheter og selskaper som
kommunen har eierandeler. Hensikten med besøkene er at kontrollutvalget skal få innsikt i
driften og dermed få et best mulig grunnlag for å utøve kontroll- og tilsynsfunksjonen.
Kontrollutvalget besøker i dagens møte teknisk avdeling og vil få en orientering om
avdelingens utfordringer og satsingsområder ved teknisk sjef, Jomar Finseth.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/128 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
28.02.2018

Saknr
07/18

