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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2021-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024. 
2. Kommunestyret delegere myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden. 
 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2021-2024 (2) 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskap 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierskap i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget må 
utarbeide et planforslag på grunnlag av revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Kontrollutvalgets planforslag skal oversendes til kommunestyret for endelig behandling. 

Eierskapskontrollen retter seg mot eierrepresentanten som utøver kommunens 
eierinteresser, og at eierrepresentanten gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kommunens prinsipper for eierstyring skal stå eierskapsmeldingen. Eierskapsmelding og 
dens innhold er nå regulert i lov og kommunen er lovpålagt å utarbeide denne.  

En kontroll av eierrepresentanten og dennes utøvelse vil være nært knyttet opp til 
eierskapsmeldingen. Har kommunen ingen eierskapsmelding eller klare føringer i 
eierskapsmeldingen, vil eierrepresentanten og dennes utøvelse nødvendigvis bli vanskelig å 
kontrollere da det ikke finnes noe å kontrollere opp mot annet en opp mot det generelle 
regelverket. 

I denne saken legges frem et forslag til plan for eierskapskontroll. I forslaget er det satt opp 3 
prioriterte selskap, videre er det satt 7 uprioriterte selskap, som kan bli aktuelle å prioritere 
om risiko- og vesentligheten endres. Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, 
derfor gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor planen.  

Vurdering og konklusjon 
Det anbefales kontrollutvalget å slutte seg til vedlagte plan, og oversende denne til 
kommunestyret for endelig vedtak. 

Kontrollutvalget kan på selvstendig grunnlag gjøre endringer i planforslaget hvis utvalget 
mener risiko og vesentligheten tilsier en annen prioriteringsrekkefølge. 
 
 


