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Vurdering av selskapskontroll i Tynset kommune i 2018 
 

 

Saksdokumenter: 

1. Plan for selskapskontroll (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 29.11.16 sak 44/16- Plan for selskapskontroll. Planen 

ble vedtatt i kommunestyret 24.01.17, k-sak 7/17. 

 

I planen heter det at kontrollutvalget minst én gang i året må vurdere aktuelle selskaper 

med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen 

skal ha. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak til kommunestyret var: 

1. Frivillighetssentralen 

2. IKT Fjellregionen IKS (FARTT) 

3. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 

 

Kommunestyret gjorde i sitt vedtak følgende prioritering: 

1. IKT Fjellregionen IKS (FARTT) 

2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 

 

Det er ikke krav i loven til at selskapskontroll skal gjennomføres årlig, kun vurderes. 

 

 

Saksvurdering: 

Selskapskontrollen kan deles i to deler: 

1. Eierskapskontroll 

Dette innebærer at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder 

å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

2. Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens § 77 nr. 4, som systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av 

forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme 

gjennom vedtakelsen av planen for selskapskontroll.  
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Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper 

som er tillagt et samfunnsmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig 

formål. I slike selskaper vil det - i tillegg til en eierskapskontroll - også kunne være riktig 

å vurdere hvorvidt det vil kunne være hensiktsmessig med en vurdering av det enkelte 

selskaps måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke 

en regelmessig kontroll med forretningsmessige disposisjoner. Slik kontroll faller innenfor 

styrets ansvarsområde. 

 

 

Prioriteringskriterier for selskapskontrollen vil være: 

 

 Selskap som peker seg ut pga. tidligere kontroller og annen risikokunnskap om 

selskapet 

 Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

 Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

 Selskap som er heleid av kommunen 

 Selskap der kommunen har betydelig eierinteresse i antall aksjer (flertall) eller stor 

økonomisk del av aksjekapitalen 

 

Kriteriene er fastsatt ut fra to hensyn: Fokus på brukerperspektivet og fokus på 

økonomiske interesser. Disse hensynene er i samsvar med kommunaldepartementets 

merknader.  

 

Selskaper som først og fremst vil kunne være aktuelle for selskapskontroll: 

 

 Aksjeselskaper der kommunen selv eller sammen med andre 

kommuner/fylkeskommuner eier alle aksjene 

 Interkommunale selskaper opprettet iht. lov om interkommunale selskap 

 Selskaper der kommunen har gitt tilskudd, næringsstøtte eller lign.  

 

 

Til å utføre selskapskontrollen skal det innhentes anbud gjennom Abakus AS.  Valg av 

leverandør til å gjennomføre selskapskontroll gjøres av kontrollutvalget etter innstilling 

fra Abakus AS blant aktuelle leverandører som har levert godkjent anbud. 

Samlet omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre 

kontrolloppgaver innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. 

Det må videre legges til grunn at kontrollen ikke må få slike former at kontrollobjektets 

 

 

Nedenfor følger en oversikt over selskaper som er mulige kontrollobjekt: 

 
Selskap Eierandel Mrk 

IKT Fjellregionen IKS (FARTT) Eies sammen med 4 øvrige 
kommuner 

Kontroll sammen med øvrige 
eierkommuner. 

Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen IKS 

9,9% Tynset kommune  Øvrig av 
9 andre kommuner 

Selskapskontroll gjennomført 
november 2016  

Meskano AS  94.5% Tynset kommune 
 

 Selskapskontroll utført i 2013 

FIAS AS 19% Tynset kommune  
9 øvrige kommuner i fellesskap 
 

Invitasjon fra øvrige kommuner om 
å delta og dele kostnaden må 
vurderes 

Nord-Østerdal kraftlag  3,53% Tynset kommune  Større 
antall øvrige både offentlige og 
private 

Må innhente aksept for 
gjennomføring av øvrige eiere 

Alvdal Skurlag AS 0,25% eierandel Tynset 
kommune 

Må innhente aksept for 
gjennomføring av øvrige eiere 
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Kontrollutvalget vedtok i møte 21.02.17 sak 5/17: 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre selskapskontroll i FARTT.  Øvrige 4 eierkommuner 

inviteres til å bli med i felles prosjekt.  Sekretariatet sender forespørsel til de øvrige 4 

kommuner 

 

De 4 øvrige eierkommuner i IKT Fjellregionen IKS (FARTT) ble invitert til å få gjort en 

felles selskapskontroll.  Flere av kontrollutvalgene hadde foretatt annen prioritering der 

FIAS var valgt.  Som følge herav ble kontrollutvalgets valg for selskapskontroll i 2017 

utsatt. 

 

Os, Holtålen og Røros har gjort følgende vedtak selskapskontroll i 2018: 

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette 

under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å 

gjennomføre kontrollen.  

Utvalget ønsker følgende fokusområder:  

 
 

 

Det påregnes at Tolga, Alvdal og Folldal vil gjøre likelydende vedtak. 

 

Selskapskontroll i FIAS påregnes bli besluttet og gjennomført i 2018.  Tynset vil ha 

mulighet til å bli med her, antydet kostnad fra Revisjon Fjell IKS som skal gjennomføre 

selskapskontrollen, for Tynset kommune vil være i størrelsen kr. 20.000. 

 

Saken legges fram for vurdering av kontrollutvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 
Behandling:  

 
Kontrollutvalgets vedtak: 


