
 

Forvaltningsrevisjon Steinkjer Næringsselskap AS - Bestilling 

Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 25.11.2022 49/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-037, TI-&58 
Arkivsaknr 21/328 - 2 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Steinkjer Næringsselskap AS 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide forslag til prosjektplan med 

bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte.  
 
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. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak. 
  
Viser til kontrollutvalget sak 39/22 Vurdering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll der 
kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
  
Kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon innenfor følgende område: 
• Steinkjer Næringsselskap AS 
og ber sekretær vurdere aktuelle retninger for prosjektet slik at prosjektplan kan bestilles i 
neste møte. 
  
Valg av Steinkjer Næringsselskap er i tråd med plan for forvaltningsrevisjon. Så lenge 
kommunen fortsatt ikke har vedtatt ny eierskapsmelding i henhold til kommunelovens krav i § 
26, jf. påpekninger gjort i to tidligere eierskapskontroller i hhv. Dampsaga Bad AS og 
Brannvesenet Midt IKS vurderes en full eierskapskontroll ikke hensiktsmessig sett i forhold til 
bruk av ressurser. 
  
I plan for eierskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon er følgende eksempler på 
problemstillinger opplistet: 
  

• Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og 
etablerte normer for god eierstyring? 

• Utøver kommunen kontroll med selskapet i samsvar med politiske vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

• Hvordan fungerer kommunens rapportering fra valgte representanter i selskapet 
(generalforsamling) til kommunens egne politiske organer? 

• Drives selskapet i samsvar med selskapsavtalen og krav i kommunen sin 
eierskapsmelding? 

• Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling og god samhandling mellom kommunen 
og selskapet? 

• Hvordan dokumenterer selskapet at de etterlever utvalgte sentrale bestemmelser 
innenfor regelverket knyttet til aksje-loven, økonomi, internkontrollsystem og offentlige 
anskaffelser? 

  
Andre problemstillinger kan være: 

• 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? 



• Fungerer samhandlingen mellom selskapet og kommunen tilfredsstillende? 
  
Litt om Steinkjer Næringsselskap AS, informasjon hentet fra selskapets nettside: 
Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) er Steinkjer kommune sin næringsavdeling og verktøy 
for næringsutvikling, også kalt kommunens førstelinjetjeneste.  SNS kan bistå med 
veiledning og rådgiving til bedrifter, gründere, etablerere og landbruksaktører som skal 
utvikle nye forretningsideer, jobbe med omstilling, videreutvikle bedrift, etablere 
bedriftsnettverk eller koble på kompetanse for å utvikle lønnsomme bedrifter og lokal 
næringsutvikling. 
  
Mer om Steinkjer Næringsselskap AS kan leses her: https://sns.steinkjer.net/ 
  
  
Vurdering 
I siste møte foretok kontrollutvalget en vurdering av hvilken forvaltningsrevisjon og/eller 
eierskapskontroll de ønsket å sette i gang. Valgt prosjekt ble forvaltningsrevisjon Steinkjer 
Næringsselskap AS. 
  
Forslagene til problemstillinger som er listet opp i saken er ikke bindende for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget oppfordres på bakgrunn av forslagene om å diskutere ønsket vinkling og 
komme med innspill for å snevre inn prosjektet i forkant av at revisor utarbeider en 
prosjektplan. 
  
Saken legges frem med forslag om å be revisor på bakgrunn av kontrollutvalgets innspill 
utarbeide forslag til prosjektplan til nestemøte. Denne skal bl.a. inneholde forslag til 
problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt. 
  
Normalt beregnes det +/- 350 timer til et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
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