
       
Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon 
 
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 02.03.2021 02/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 21/66 - 2 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ønsker å delta i et samarbeid om forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll av Abakus AS. 
2. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret i Orkland kommune ønsker å delta i et samarbeid om 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS. 

2. Kontrollutvalget ved sekretariatet kommuniserer med Kontrollutvalg Fjell IKS for 
praktisk gjennomføring av prosjektet. 

 
Vedlegg 
Abakus AS - informasjon om selskapet 
Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus AS 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått en forespørsel fra Kontrollutvalg Fjell IKS om deltakelse i 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS.  
 
Abakus AS er en kompetansebedrift innen prosessbistand og juridiske tjenester innenfor 
offentlige anskaffelser. Selskapet skal samordne og gjennomføre anskaffelser på vegne av 
eierkommunene. Totalt 14 kommuner er medeiere i selskapet, og Orkland har en liten 
eierandel på 0,1 prosent. Når det er avklart hvilke kontrollutvalg som ønsker å delta vil 
ressursfordeling avklares.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat har sendt en forespørsel til rådmannen i Orkland kommune for å 
høre om selskapet Abakus AS brukes i forbindelse med offentlige anskaffelser. Rådmannen 
har meldt tilbake om at selskapet er benyttet ved anskaffelse av nytt Meldal helse og 
velferdssenter. 
 
Pr. 23.02.2021 så har Alvdal, Folldal, Frøya, Os, Rendalen, Tolga og Tynset takket ja til å 
delta i samarbeidet, Stor-Elvdal, Elverum, Engerdal, Trysil og Åmot har takket nei. Røros 
skal behandle invitasjonen 16. mars. 
 
Vurdering og konklusjon 
Ettersom Orkland kommune har en liten eierandel i selskapet, vil kontrollutvalget kunne få 
levert en forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll uten særlig store kostnader. Selskapet er 
ikke oppført i plan for forvaltningsrevisjon eller i plan for eierskapskontroll. Hvis 
kontrollutvalget ønsker å være med på et slikt prosjekt så må saken legges frem for 
kommunestyret til godkjenning. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å sende saken over til kommunestyret for endelig 
behandling og vedtak. 
Det er hensiktsmessig at kontrollutvalgets sekretariat  kommuniserer med Kontrollutvalg Fjell 
IKS for praktisk gjennomføring av prosjektet. 
 
 


