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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av den generelle eierstyringen i Os 
kommune. 
 
1. Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 100 timer. 
  
2. Det ønskes belyst om Os kommune har lagt til rette for god eierstyring.  

a. Har kommunen tydelig retningslinjer og føringer for eierskapsoppfølging som  
samsvarer med det som er anbefalt? 
b. Sikrer kommunen at eierrepresentantene kjenner til og følger de retningslinjer og 
føringer som er lagt til grunn? 
c. Er det opprettet rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom 
kommunestyret, eierrepresentantener og selskapene? 

  
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte, 8. mai 2023, og 
det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 25. april 2023. 
  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for eierskapskontroll finnes i 
kommunelovens syvende del om egenkontroll. 
  
Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 
øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 
Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 
23-1). En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av selskaper som kommunen har eierinteresser i (§ 23-2-c), og at  
det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper mv. (§ 23-2- d). 
  
Eierskapskontroll er hjemlet i § 23-4. Her framgår det at eierskapskontroll innebærer å 
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette 
i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 
eierstyring. 
En generell eierskapskontroll kan være aktuelt å gjennomføre på selvstendig grunnlag eller i 
tilknytning til konkrete selskaper. 
  
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
eierskapskontroll lagt premissene for eierskapskontrollarbeidet ut 2024. 
  
Kommunestyret behandlet den 19.11.20 kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll 
og fattet følgende vedtak: 
  

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

  



• Abakus AS m/forvaltningsrevisjon 
• Generell eierskapskontroll 
• Tos Asvo AS 
• Bolig og eiendomsselskaper 
  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen 
  
Lenke til vedtatt plan finner du her. 
  
  
I inneværende valgperiode er det gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 
Abakus AS. I henhold til vedtatt plan vil det være mest aktuelt å gjennomføre en generell 
eierskapskontroll. Dette innebærer at revisjonen ser på hvordan kommunen generelt utøver 
sitt eierskap i selskaper som kommunen har eierinteresser i. 
  
Kontrollutvalget har i henhold til leveranseavtale med Revisjon Midt-Norge en tilgjengelig 
timeressurs på 250 timer pr år til risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Timerammen inkluderer reiser, møter osv. 
I 2022 har revisjonen blant annet utført følgende: 
  
•        FR: Oppvekst 
•        EK: Abakus AS 
•        FR: Abakus AS 
  
Timeforbruk 2022: 311,92 
Timeforbruk 2021: 329,99 
Timeforbruk 2020: 169,17 
  
Revisjon Midt-Norge har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige 
timeressurs mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-
/mindreforbruk av timer søkes utlignet over 4-årsperioden. 
  
I løpet av 2023 er det brukt 81 timer, det vil si at det gjenstår i overkant av 100 timer til bruk i 
2023. 
  
Dersom det tas utgangspunkt i plan for eierskapskontroll vil  det være naturlig å gjennomføre 
en generell eierskapskontroll for å benytte resterende tilgjengelige ressurser. 
  
  
  
Konklusjon: 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av bestillingen. I tillegg må 
utvalget diskutere og eventuelt gi innspill til problemstillinger og om det er spesielle selskap 
som skal inngå i eierskapskontrollen. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig 
rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.april 2023 og legges frem for 
kontrollutvalget på utvalgets neste møte. 
  
 
 

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2023/01/2020-vedlegg-Plan-for-eierskapskontroll-Os-kommune-kontr-forslag-2.pdf

