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MELDING OM POLITISK VEDTAK - EIERSKAPSKONTROLL OG 
FORVALTNINGSREVISJON I ABAKUS BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 
 
Fra møtet i Kommunestyret den 17.03.2022, saksnr 17/22.  
 
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 
orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 

orientering.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
a. behandle en eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene i kommunelovens § 

26-1, og som beskriver formålet og føringene for eierskapet i Abakus.  
b. avklare hvor langt ordførerens myndighet som eierrepresentant strekker seg.  
c. fastsette årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og 

tilstanden til Abakus og øvrige selskaper.  
d. formidle styringssignalene som blir vedtatt i eierskapsmeldingen til Abakus sitt 

styre.  
 
3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i generalforsamling om følge 

opp anbefalingene til Abakus AS om at:  
a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet 

overholdes.  
b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.  
c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.  

 
Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og 
ordfører om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022. 
 
 
Klageadgang: 
I henhold til Forvaltningsloven § 28 er det anledning til å klage på vedtaket. 
Fristen for klage er 3 – tre - uker fra mottagelse av dette brev  (Fvl. § 29). 
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Eventuell skriftlig klage sendes avsenderen av denne meldingen, som også kan gi råd og 
veiledning. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Live Mestvedthagen Ryen 
Enhetsleder innbyggertorg 
 
Møtesekretær for utvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Kopi: 
 
Vedlegg:  samlet saksfremlegg 


