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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte problemstillingene i prosjektplanen.
2. Kontrollutvalget ber om at revisor gjennomførerer uindersøkelsen innenfor en
tidsramme på 100 timer og med levering senest 25.09.22.
Vedlegg
Prosjektplan
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet i desember 2021, sak 41/21, en henvendelse om uklare roller og
dårlig organisering av eierstyringen av Kopparn Utvikling AS. 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.
Kommunedirektøren og selskapets styreleder, som på daværende tidspunkt var kommunens
varaordfører, orienterte i møtet 11.02.22. Kontrollutvalget gjorde dette vedtaket:
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens og styreleders redegjørelser til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at det gjennomføres en eierskapskontroll av eierskapet.
Revisjon Midt-Norge har laget en prosjektplan, der det går fram at selskapet vil undersøke
om kommunen utøver eierstyringen av selskapet i samsvar med lovverk og anbefalinger.
Konkret vil revisor belyse på disse problemstillingene:
• Er eierskapsmeldingen og eierens styringsdokumenter i tråd med gitte føringer?
• Gis folkevalgte tilstrekkelig opplæring om eierstyring?
• Sikrer kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret en aktiv
eierstyring?
• Utøves eierstyringen i tråd med kommunestyrets føringer og rollefordelingen i et
aksjeselskap?
• Er eiers retningslinjer for utvelgelse av styremedlemmer i selskapet i samsvar med
gitte føringer?
o Prosess for valg
o Styregodtgjørelse
o Tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker
ved kommunal saksbehandling
• Har eier sørget for at styret har etablert rutiner for vurdering og håndtering av
habilitet?
• Har eier sørget for at selskapet har etablert rutiner knyttet til regelverket i
offentlighetsloven?
I tiden som har gått siden kontrollutvalget bestilte undersøkelsen, har daværende ordfører
sykemeldt seg og varsler at han vil søke fritak fra vervet. Daværende varaordfører, som også

var styreleder i Kopparn Utvikling AS, blitt fungerende ordfører. Fungerende nestleder i
Kopparn Utvikling AS har blitt fungerende varaordfører. Administrasjonen har også fått ny
leder.
Revisjonen legger opp til et maksimalt timeforbruk på inntil 200 timer og levering av ferdig
rapport senest 31.12.2022.
Vurdering
Sekretariatet mener at revisjonens skisserte opplegg er i samsvar med kontrollutvalgets
intensjoner, og anbefaler at kontrollutvalget vedtar planen som den foreligger.
Endringene i kommuneledelsen bør ikke føre til endringer i den bestilte undersøkelsen. Selv
om rollene og persongalleriet er forandret, kan kommunen ha god nytte av at revisjonen
belyser eierstyringen generelt. Undersøkelsen vil også gi svar på konkrete spørsmål om
Kopparen Utvikling AS, det kan bidra til økt tillit til kommunens forvaltning av selskapet.
Sekretariatet vil påpeke at tidsrammen virker å være stor for et såpass begrenset arbeid.
Tidligere eierskapskontroller har vært gjennomført innenfor en ramme på maksimalt 100
timer. Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget gå i dialog med revisor om
tidsrammen.
Sekretariatet vil også gjøre oppmerksom på at leveringstidspunktet ligger langt fram i tid.
Kontrollutvalget bør be revisjonen om å prioritere arbeidet og framskynde
leveringstidspunktet, eksempelvis til 25. september. Kontrollutvalget kan da behandle
rapporten i møtet 7. oktober.

