
       
Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 10.11.2020 40/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/434 - 1 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste 

møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet 
frem i møtet.  

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:  
−        
−       
−          

 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering selskaper 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i 
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal på samme måte som for 
forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal 
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.  
 
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som 
utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i 
selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter 
seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i 
og utenfor eierorganet. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort på  eierskap følger med som vedlegg til 
saken. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst 
behov for eierskapskontroll.  
 
Vurdering og konklusjon 
Basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og kunnskap som kontrollutvalget har 
om selskapene som Orkland kommune har eierandeler i, må utvalget bestemme hvilke 
selskaper de ønsker prioritert i planen.  
Orkland kommune har pr. i dag ikke utarbeidet en eierskapsmelding for sitt eierskap (jf. 
kommuneloven §26-1). En generell kontroll av kommunens eierstyring vil først være aktuelt 
når Orkland kommune har fått vedtatt en slik eierskapsmelding. Men det er allikevel 
hensiktsmessig å sette opp dette som et eget punkt i plan for eierskapskontroll fordi planen 
vil være gjeldene for årene 2021-2024. En generell kontroll vil gi kontrollutvalget og 
kommunestyret nyttig informasjon om kommunen har et bevisst og aktivt forhold til sine 
eierskap. 
 
Det er lagt opp til at forslag til plan for eierskapskontroll skal behandles av kontrollutvalget på 
møtet i desember, planen oversendes deretter til kommunestyret som vedtar den endelige 
prioriteringen av eierskapskontrollarbeidet for perioden 2021-2024. 
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