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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste 
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem 
i møtet. 
 
Vedlegg 
Revisors risiko og vesentlighetsvurdering 
Eierskapsmelding 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 23-
2 første ledd bokstav a. 
 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. 
kommuneloven § 23-4 første ledd. 
 
Kontrollutvalget skal på samme måte som for forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for 
gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 
 
Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i 
selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter 
seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i 
og utenfor eierorganet. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort på eierskap følger med som vedlegg til 
saken. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst 
behov for eierskapskontroll. 
 
Basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og kunnskap som kontrollutvalget har 
om selskapene som Hitra kommune har eierandeler i, må utvalget bestemme hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
 
Det kan gjennomføres en forvaltningsrevisjon av kommunens eierstyring, i sammenheng 
med eierskapskontroll(er). Kommunens eierskapsmelding er i denne sammenheng et viktig 
praktisk og politisk verktøy når det gjelder forvaltning av kommunens eierinteresser. 
Eierskapsmeldingen bør gi eierrepresentantene nødvendig informasjon om hvordan 
kommunen, som eier, ønsker at eierrepresentanten skal opptre i eierorganet og hvordan og 
på hvilken måte dialogen mellom eier (kommunestyret eller kommunens eierutvalg) og 
kommunens eierrepresentant skal foregå. 
 
Vedlagt saken er revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for selskaper Hitra kommune 



har eierandeler i, se s. 41-48. Kontrollutvalget bes merke seg at Hitra kommune ikke lengre 
er deltaker i selskapet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 
 
For ytterligere informasjon og opplysninger om kommunens eierinteresser er i tillegg 
kommunens eierskapsmelding 2020-2024 lagt ved saken. 
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget bør be sekretariatet utarbeide et forslag til plan for eierskapskontroll. 
Sekretariatet anbefaler at forslaget behandles av kontrollutvalget på møtet i september. Gitt 
at kontrollutvalget vedtar forslag til plan for eierskapskontroll, vil planen oversendes til 
kommunestyret for endelig behandling. 
 
 


