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Kontrollutvalgets vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring til
orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens kapitel 2.5 vedrørende utarbeidelse av
eierskapsmelding og folkevalgtopplæring vedr. eierstyring av utskilt virksomhet.
3. Rådmannen skal innen 31.12.2016 gi kommunestyret skriftlig orientering om
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten
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SAKSGANG/SAKSBEHANDLING
Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring til
orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens kapitel 2.5 vedrørende utarbeidelse av
eierskapsmelding og folkevalgtopplæring vedr. eierstyring av utskilt virksomhet.
3. Rådmannen skal innen 31.12.2016 gi kommunestyret skriftlig orientering om
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten
Behandling

Forslag i møtet:
Ingen
Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll – Generell eierstyring til
orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens kapitel 2.5 vedrørende utarbeidelse av
eierskapsmelding og folkevalgtopplæring vedr. eierstyring av utskilt virksomhet.
3. Rådmannen skal innen 31.12.2016 gi kommunestyret skriftlig orientering om
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten
Vedlegg
KomRev Trøndelag IKS: Rapport selskapskontroll – generell eierstyring Namsos kommune.
Ikke trykte vedlegg
Plan selskapskontroll 2012 - 2015

Saksopplysninger
Kontrollutvalget fattet i sak 005/15 den 12.02.15 slikt enstemmig vedtak.
1. Plan for selskapskontroll endres slik:
«Kontrollutvalget ber om at det gjennomføres eierskapskontroll mot generelt forvaltningen
av kommunens eierskapsutførelse»
2. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide prosjektplan.
3. Rapport forventes fremlagt innen utgangen av 2015.
4. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.
5. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i sak 005/15:
Videre fattet kontrollutvalget i sak 012/15 den 16.04.15 slikt enstemmig vedtak:
Utkast til prosjektplan selskapskontroll generell eierstyring, datert 08.04.2015, godkjennes.
Prosjektplanen inneholder følgende problemstilling:
Utøver Namsos kommune eierskapet i sine selskaper i samsvar med kommunestyrets vedtak
og etablerte normer for god eierstyring?
Ut fra problemstilkungen har fokus vært rettet mot følgende:
• Hva eier kommunen?
• Hva er formålet med eierskapet?
• Hvordan utøver kommunen sitt eierskap i selskapene?
Revisjonskriteriene har vært hentet fra KS` anbefalinger om godt eierskap. Rapporten viser til
3 følgende KS- anbefalinger:
• Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte
• Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
• Sammensetning og funksjon til eierorgan
Revisor har ikke funnet kommunestyrevedtak som sier konkret om hvordan kommunen skal
utøve sine eierskap. På bakgrunn av sine data og vurderinger gir revisor slik konklusjon ut fra
følgende hovedfunn:
Kommunen utøver ikke sine eierskap helt i tråd med etablerte normer for god eierstyring. Det
er ikke utarbeidet eierskapsmelding og det er ikke gjennomført opplæring i eierstyring av
utskilt virksomhet for alle de folkevalgte(som til sammen utgjør eieren)
Rapporten er sendt ordføreren til høring. Høringsuttalelsen ble avgitt 29.01.16.
Ut fra ovenfornevnte kan det fra revisor utledes følgende anbefalinger:
• Kommunen bør lage eierskapsmelding. Denne bør også inneholde oversikt over
kommunens representanter i eierorganene.
• Kommunestyret bør gis opplæring i eierstyring av utskilt virksomhet
Vurdering
Av rapporten fremgår det at kommunen ikke utøver sine eierskap helt i tråd med etablerte
normer for god eierstyring. Saksbehandler viser til at Namsos, som andre kommuner, bruker

eierskap i selskaper m.v. som virkemiddel i sin tjenesteyting overfor innbyggerne, samt i
tjenester som kommunen selv kjøper.
En samlet eiermelding, inklusive oversikt over kommunens representanter i eierorganene, er
etter saksbehandlers oppfatning et viktig grunnlagsdokument for oversikt, bakgrunn og
utfordringer i utøvelsen av kommunens eierskap. Det er viktig at folkevalgte, spesielt
kommunestyret, har nødvendig kunnskap om eierskapsrollen. Dette kan sikres som egen, eller
integrert del, av folkevalgtopplæringen.
Saksbehandler viser til revisors konklusjon og anbefalinger. Kontrollutvalget tilrås å slutte seg
til rapporten, samt å innstille til kommunestyret på at rådmannen bes følge opp rapportens
anbefalinger. Tilbakemelding til kommunestyret om oppfølgingen bør skje skriftlig innen
utgangen av 2016.

