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Eierskapskontrollen
Utøver kommunen eierskapet i Abakus AS i tråd med kommunestyrets 
vedtak, aksjeloven og etablerte normer for god eierstyring?

• Eierskapsmeldingen er på plass, og angir
• Kommunens prinsipper for eierstyring
• Oversikt over selskaper og virksomheter kommunen eier
• Formålet med det enkelte eierskapet

• God rollefordeling
• Ordføreren er kommunens eierrepresentant
• Styret ivaretar forvaltningen av selskapet
• Kommunens administrasjon ivaretar kunderollen
men:
• Bør kommunedirektøren sitte i selskapets styre?



Eierstyring
• Andre virkemidler for kommunestyret

• Vedta hvem som er eierrepresentant
• Angi eierrepresentantens myndighet
• Forutsigbar kommunikasjon med eierrepresentanten
• Få årlige rapport om selskapets virksomhet og tilstand

• Eierrepresentantens oppfølging:
• Delta i generalforsamlinger og eiermøter
• Formidle kommunens generelle eierskapspolitikk til selskapet styre
• Påse at selskapet har valgkomité og retningslinjer for styresammensetning



Eierskapskontrollen – revisors anbefalinger
Revisor vil anbefale Os kommune å
• sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt 

kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus
• vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om 

virksomheten og tilstanden for Abakus og øvrige selskaper
• vurdere fordeler og ulemper med at kommunedirektøren er med i 

Abakus sitt styre når det kommer til nyvalg



Kundetilfredshet med tjenestene fra Abakus
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bidrar til samlede kostnadsbesparelser for kommunen

sørger for at kommunen får gode kontraktsbetingelser

yter god service når det er noe kommunen trenger hjelp til

gjennomfører oppdragene på en effektiv måte

gir kommunen god rådgivning

har god kompetanse på innkjøpsområdet

har tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppgavene sine

Jeg opplever at Abakus.. Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig Vet ikke



Ivaretakelse av samfunnshensyn
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bidrar til bedre regeletterlevelse i kommunen

bidrar til integritet og etikk i innkjøpsarbeidet

bidrar til bedre kunnskap om offentlige anskaffelser i næringslivet

legger til rette for at leverandører i vår kommune får tilgang til markedet

fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelsene

ivaretar kommunens miljøpolitikk på en god måte

Jeg mener at Abakus.. Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig Vet ikke



Har selskapet den nødvendige kompetanse, kapasitet og 
system for å ivareta sin oppgave for eierkommunene?
• Abakus har den nødvendige kompetansen i dag

men:
• Rekruttering har vært, - og kan bli selskapets største utfordring

• Selskapet har tilstrekkelig kapasitet
men:
• Til tider etterslep i oppgaveløsningen

• Internkontrollen er i hovedsak på plass
men:
• Styret har ikke gode nok rutiner for systematisk risikokartlegging
• Styret har ikke gode nok system og rutiner for å overvåke

internkontrollen på innkjøpsområdet



Er rolle- og ansvarsfordelingen mellom Abakus og 
kommunene tydelig avklart?

• Roller og ansvar i innkjøpsarbeidet er tilstrekkelig avklart
• Både selskapet og kundene gir  uttrykk for denne oppfatningen
• Styrende dokument for rolle- og ansvarsplassering er på plass
men:
• Bare Tynset kommune har signert avtalen om tjenestekjøp

• Praksis for samhandlingen kan forbedres
• Selskapet ønsker større delaktighet fra brukergruppene og bedre kommunal 

forankring av rollefordelingen
• Kommunene ønsker bedre oversikt over avtaleverket

• Avtalelojalitet og kontraktsoppfølging er kritiske områder
• Positivt at Abakus tilrettelegger for e-handelsløsning i kommunene



Anbefalinger

Revisor anbefaler Abakus AS å sørge for at:
• selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes
• styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig
• avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert
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