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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med 
følgende problemstillinger: 

a. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunelovens krav? 
b. Følger kommunen KS' anbefalinger for god eierstyring? 
c. Er kommunens eierstyring i samsvar med eierskapsmeldinga? 

2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, 
ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 26.04.21. 

 
Vedlegg 
KS -anbefalinger om eierstyring 
Eierstrategi - Selbu kommune 
 
Saksopplysninger 
I plan for eierskapskontroll er en gjennomgang av kommunens eierstyring gitt høyeste 
prioritet. Mange kommuner har satt ut deler av tjenesteproduksjonen til selskaper som de 
eier helt eller delvis. Tjenestene styres dermed indirekte av kommunestyret gjennom 
eierforsamlingen. Dette kan skape utfordringer for den folkevalgte kontrollen med 
tjenesteutøvelsen (se for eksempel forskningsrapporten Kommunale selskap og folkevalgt 
styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR 2015).  

Det stilles krav til kommunenes eierstyring fra tre hold; kommuneloven, KS og 
kommunestyrets eierskapsmelding.  

Kommuneloven: I kommuneloven fra 2018 er kravene til eierstyringen økt. Kommunestyret 
skal nå vedta eierskapsmelding minst én gang i hver valgperiode, meldinga skal inneholde 
prinsipper for kommunens eierstyring, gi en oversikt over eierskapet og over formålet med 
eierskapet i hvert selskap (se kommuneloven kapittel 26. Eierstyring). 

KS, Kommunenes organisasjon (vedlagt): KS’ har utarbeidet 25 anbefalinger om god 
eierstyring. Anbefalingene omhandler blant annet opplæring av de folkevalgte, eiermøter, 
kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan, kommunens bidrag til kjønnsbalanse 
og riktig kompetanse i styrene, vurderinger av habilitet og registrering i Styrevervregisteret. 

Selbu kommunes eierstrategi (vedlagt): Eierstrategien er til dels overlappende med 
kommuneloven og KS’ anbefalinger; det skal lages en eierstrategi for hvert selskap, 
formannskapet skal ha rollen som eierskapsutvalg, og arbeide etter spesifikke prinsipper 
(side 10). Formannskapet skal utarbeide en årlig sak til kommunestyret i heleide selskaper 
og selskaper der kommunen har aksjemajoritet. I de andre selskapene kommunen er 
medeier i skal formannskapet fremme sak en gang per valgperiode. 

Sekretariatet foreslår at eierskapskontrollen bygger på ovennevnte, og foreslår disse 
problemstillingene: 

1. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunelovens krav? 
2. Følger kommunen KS’ anbefalinger for god eierstyring? 



3. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunens egen eierskapsmelding? 

Vurdering 
Sekretariatet mener at forslaget til problemstillinger er tilstrekkelig detaljert til at revisor kan 
lage en prosjektplan, eventuelt med mer presise delproblemstillinger. Kontrollutvalgets 
medlemmer kan uavhengig av dette foreslå problemstillinger i møtet.  

Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til forslag til vedtak og bestiller en 
eierskapskontroll av eierstyringen. Prosjektplan vil trolig være klar til utvalgets møte 5. mai. 
 
 


