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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS. 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til 

problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets 
forslag og sendes sekretariatet innen 9. januar 2023. 

 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll- revidert i møte 03.10 
 
Saksopplysninger 
Det følger av kommuneloven § 23-2 bokstav c at kontrollutvalget skal påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  
 
Utvalget har ytret ønske om at sekretariatet skal legge frem en sak om bestilling av nytt 
prosjekt i utvalgets møte 7. november.  
 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 03.10.2022 i sak 41/22 revidert plan for 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Revideringen bestod kun i en bedre utforming av 
den opprinnelige planen, og en annen rekkefølge på prosjektene. Kontrollutvalget var gitt 
myndighet fra kommunestyret til å foreta endringer i den opprinnelige planen.  
 
I følge revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er det neste prosjektet som 
står for tur forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS. Åfjord utvikling AS er eid 51% av 
Åfjord kommune og 49% av lokalt næringsliv. Selskapet er 1.linje tjeneste næringsutvikling 
for Åfjord Kommune og dets næringsliv. Åfjord Utvikling AS skriver på sine sider at de 
gjennom samarbeid med næringslivet gjennomfører utviklingsprosjekter innen utvalgte 
strategiske områder for å styrke næringsliv og samfunn og for å gjøre det attraktiv å bo, 
besøke og drive næring i Åfjord. 
 
I den reviderte planen er følgende problemstillinger foreslått: 
  

• I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og 
god økonomistyring? 

• Forvalter selskapet kommunens næringsutviklerrolle på en tilfredsstillende måte? 
 
En forutsetning for å drive god kommunal næringsutvikling er blant annet at det er en god 
dialog mellom kommunen og næringslivet. Ettersom selskapet er et slags bindeledd mellom 
kommunen og næringslivet mener sekretariatet også at det kan være hensiktsmessig å se 
nærmere på hvordan samhandlingen mellom selskapet og kommunen fungerer. Et eksempel 
på en problemstilling kan derfor være følgende:  
  

• Fungerer samhandlingen mellom selskapet og kommunen tilfredstillende?  
 
Forslagene til problemstillinger er ikke bindende for utvalget. De kan konkretiseres nærmere, 
endres eller strykes når kontrollutvalget har bestemt seg for hva som skal undersøkes. Det er 
likevel sekretariatets oppfatning at de nevnte problemstillingene bør tjene som utgangspunkt 



for forvaltningsrevisjonen. Utvalget har tidligere gitt uttrykk for at det særlig er punkt 2 som er 
av størst interesse.  
 
Forvaltningsrevisor Margrethe Haugum fra Revisjon Midt-Norge, deltar i møtet via Teams og 
kan bistå kontrollutvalget i diskusjonen om vinkling og problemstillinger. 
  
Konklusjon 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av 
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. Sekretariatet anbefaler at fristen 
for innsending av prosjektplan til sekretariatet settes til 09.01.2023 slik at den kan legges 
frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2023. 
 
 


