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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 eierskapsmeldingen?
2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger,
ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 17.01.2022.
Vedlegg
0006-Vedlegg-KS-anbefalinger-om-eierstyring
Utdrag fra eierskapsmelding 2018 - Fosen brann-og redningstjeneste IKS
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven § 23-4 påse at det føres kontroll med
kommunens eierinteresser. Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 13 skal dette gjøres på bakgrunn av en plan som vedtas av
kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt plan for eierskapskontroll 2021-2024,
med følgende prosjekter:

2021: Fosen brann- og redningstjeneste IKS.
Koordineres med Ørland kommune.
2022:
a. Fosen helse IKS
Gjennomføres sammen med Ørland og Indre Fosen kommune.
b. Nord-Fosen utvikling AS
Gjennomføres sammen med Osen kommune

2023: Fosen vekst AS
2024: Åfjord Utvikling AS
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, meldingen 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.
Åfjord kommunes eierskapsmelding: Siste vedtatte eierskapsmelding er fra oktober 2018.
Årsmeldingen gir en oversikt over selskapets eiere, vedtektsfestet formål, ledelse,
representantskap, styrets sammensetning, regnskapsinformasjon for 2015-2017 samt
organisering og et avsnitt for eierskap. Utdrag fra eierskapsmeldingen som omhandler Åfjord
kommune ligger vedlagt.
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
I Åfjord kommunes plan for eierskapskontroll for 2021-2024 fremgår det at Fosen brann- og
redningstjeneste skal ha 1. prioritet, og at eierskapskontrollen bør koordineres med Ørland
kommune som også er eier.
Sekretariatet er imidlertid av den oppfatning av at det ikke er nødvendig å koordinere en
eierskapskontroll med Ørland kommune. Dette begrunnes med at en eierskapskontroll
innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar
med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Det
er således kun kommunens egen eierrepresentant som skal kontrolleres.
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. Fristen for prosjektplan bør settes til 17.01.2022 slik at
den kan behandles på kontrollutvalgets første møte den 31.01.2022.

