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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens og styreleders redegjørelser til orientering.
Vedlegg
Kommunedirektørens redegjørelse om utbetalinger til styremedlem i Kopparn Utvikling AS
Saksopplysninger
Saken er en oppfølging av en henvendelse til kontrollutvalget. Saken ble behandlet i forrige
møte, sak 41/21, og gjelder Kopparn Utvikling, AS. Innsenderen peker på at varaordføreren
er styreleder i begge selskapene, han er samtidig leder av Utvalg for strategi og drift, som er
selskapets generalforsamling (eierorgan). Han hevder også at det er vanskelig å finne
møteprotokoller fra selskapet, og at styreleder og et annet styremedlem mottar lønn fra
selskapet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om kommunens utbetalinger til leder
og et styremedlem i utvalgets neste møte.
2. Kontrollutvalget ber styrelederen i Kopparn Utvikling AS redegjøre for hvordan
selskapet ivaretar bestemmelsene i offentleglova i utvalgets neste møte.
Kommunedirektørens redegjørelse er vedlagt. Kommunedirektøren vil være til stede i møtet
og gi utfyllende informasjon. Styrelederen i Kopparn Utvikling AS er innkalt og for å orientere
i møtet.
Vurdering
Sekretariatet har i forslag til vedtak lagt til grunn at kontrollutvalget mener at redegjørelsene
ikke gir grunn til å undersøke saken ytterligere.
Hvis kontrollutvalget mener at redegjørelsene ikke gir de nødvendige svarene har det to
muligheter. Den ene er å be om mer informasjon i neste møte. Det kan være utfordrende å
vurdere informasjon som legges fram i et møte. Den andre muligheten, som sekretariatet
anbefaler, er å be revisor om å innhente og vurdere informasjon om selskapet i en
forvaltningsrevisjon. Det krever mer tid og ressurser enn om kontrollutvalget får
informasjonen direkte. Samtidig betyr det at kontrollutvalget kan legge en kvalifisert vurdering
til grunn for sitt vedtak.
Overordnede tema for forvaltningsrevisjon er selskapets "… økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak…", jf.
kommuneloven §23-3. Konkret kan kontrollutvalget eksempelvis undersøke om selskapet er
effektivt organisert, om de omtalte utbetalingene er i samsvar med aksjeloven og annen
relevant lovgiving, og om selskapet følger offentlighetsloven.
I tillegg har kontrollutvalget muligheten til å kontrollere hvordan kommunen forvalter
eierskapet i Kopparn Utvikling. Det skjer gjennom en eierskapskontroll. Eierskapskontroll
innebærer å kontrollere "… om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for
eierstyring", jf. kommuneloven § 23-4.
Konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om saken blir tilstrekkelig belyst gjennom informasjonen i
møtet, eller om det ønsker å be revisjonen om å undersøke saken. Hvis revisjonen skal

undersøke saken, må kontrollutvalget ta stilling til mulige problemstillinger og om det også vil
bestille en eierskapskontroll.

