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Svar - Eierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk (deres ref. 21/106-4) 
 

Viser til sak 70/21 i kontrollutvalget den 02.12.2021 om forenklet etterlevelseskontroll – 
justeringsreglene i merverdiavgiftsloven, og hvor kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:  

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk til 
orientering 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022. 

 

Rapportens punkt 6.2 

Revisor vil anbefale at kommunen behandler og vedtar en eierskapsmelding i starten av en valgperiode. 
Dette vil bidra til opplæringen av det nye kommunestyret og sikre at dette får et eierskapsforhold til 
kommunens selskaper. 

Videre vil revisor anbefale at det legges opp til en form for årlig rapportering til kommunestyret med 
informasjon om selskapenes måloppnåelse og økonomi, slik at kommunestyret kan ta en mer aktiv del i 
eierstyringen. Dette vil bidra til å oppfylle KS sine anbefalinger om eierstyring.   

 

1. Rådmannen vil sikre at det legges frem en revidert eierskapsmelding til behandling i løpet av første 
året i en ny valgperiode. Eksisterende eierskapsmelding er vedtatt av kommunestyret 18.06.2019, 
men denne er ikke revidert for inneværende valgperiode. Rådmannen har igangsatt arbeidet med å 
revidere eierskapsmelding og planlegger at dette kan bli fremlagt til behandling i kommunestyret i 
juni 2022.  

2. Rådmannen vil etablere en prosess som sikrer at rådmannen kan legge frem en årlig orientering til 
kommunestyret med informasjon om selskapenes måloppnåelse og økonomi. Normalt vil det være 
fornuftig å legge frem i løpet av andre tertial i påfølgende regnskapsår. For 2022 vil rådmannen starte 
en dialog med de aktuelle selskapene for å sikre en felles forståelse av hvilke mål som det skal 
rapporteres på. 
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Med hilsen 
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