Hvem skal varsle kontrollutvalget?
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Hvem har ansvaret for å varsle kontrollutvalget når det holdes generalforsamling i
kommunale aksjeselskap eller representantskapsmøter i IKS-er?
SPØRSMÅL: Det avholdes for tiden representantskapsmøter i interkommunale selskap
(IKS) og generalforsamlinger i kommunalt hel- eller deleide aksjeselskap (AS).
Det følger av kommuneloven § 23–6 at: Kontrollutvalget skal varsles om møter i
generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i
disse møtene.
Vår erfaring er at det er ingen automatikk i at kontrollutvalget får tilsendt kopi av innkallinger
til disse møtene. Kan Bernt svare på hvem som er pålagt å varsle kontrollutvalget? Er det
eier-/deltakerkommunen eller selskapet?
SVAR: Denne varslingsplikten må etter min mening påligge den som innkaller til de aktuelle
møtene, i praksis ved at det rutinemessig sendes gjenpart av innkallingene til
kontrollutvalgene i alle kommuner som er deltakere i det interkommunale selskapet eller
aksjonærer i et kommunalt heleid aksjeselskap.
I brev 3. juni 2021 gir departementet uttrykk for en annen lovforståelse; «at det er mest
nærliggende at eier/deltakerkommunen sender slikt varsel», idet man legger avgjørende på
at «Det vil være langt enklere for den enkelte kommunen å informere kontrollutvalget i
forbindelse med møter, enn det vil være for et selskap som kan ha mange
eier/deltakerkommuner.» Dette er klart et poeng hvis det var spørsmål om å sende varsel til
de enkelte medlemmene av kontrollutvalget, men slik kan ikke bestemmelsen forstås. Det er
kontrollutvalgene som sådanne som skal varsles, altså ved sekretariatet for disse, og det å
sende slikt varsel også hit, kan neppe oppfattes som en urimelig merbelastning når man i
alle fall skal sende innkalling til alle deltakerkommunene. Å bruke kommunen – praksis
kommunens administrasjon – som postkasse for slike varsler, vil være ganske problematisk i
forhold til bestemmelsen i § 23-7 tredje avsnitt om at sekretariatet for kontrollutvalget skal
være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon, og vil – som
spørsmålet illustrerer – innebære en reell fare for at innkallinger blir «borte på veien».
For aksjeselskaper som bare er delvis kommunalt eid, foreligger ingen slik plikt etter loven,
men dette må kunne fastsettes ved generalforsamlingsvedtak
(Bernts svar er endret etter at det ble publisert første gang. Det skyldes at han i etterkant av
første svar, ble kjent med at departementet også hadde besvart problemstillingen og dette
siste svaret fra Bernt tar også opp i seg departementets vurdering. Red.)

