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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

27/17  Kontrollutvalget      20.09.17 

  Kommunestyret 

 

 

Tilleggssak: 
Selskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS 
 

 

Saksdokumenter: 

- Selskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS, datert 11.05.17  

- Plan for selskapskontroll i Rennebu Kommune (ikke vedlagt) 

- Vedtak kontrollutvalget, sak 16/17 i møte 07.06.17 (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Revisjon Fjell IKS har gjennomført selskapskontroll i Nasjonalparken Næringshage AS. 

Dette er gjort i henhold til vedtatt plan for selskapskontroll i Rennebu kommune. 

Prosjektet er utført av Revisjon Fjell IKS. 

 

 

Formål: 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Rennebu kommune fører 

tilfredsstillende kontroll med sitt eierskap i Nasjonalparken Næringshage AS  

 

 

Problemstilling: 

Kontrollutvalget behandlet den 07.06.17, sak 16/17, prosjektbeskrivelsen, og definerte 

følgende problemstillinger:  

 

 Fører Rennebu kommune kontroll med sine eierinteresser i Nasjonalparken 

Næringshage AS 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og 

normer for god eierstyring? 

 

Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll i Nasjonalparken Næringshage AS av 

kommunens revisjon, Revisjon Fjell IKS.  Parallelt med at kontrollutvalget utformet sin 

bestilling, arbeidet kommunens administrasjon med en evaluering av avtalen og 

tjenestesamarbeidet med Nasjonalparken Næringshage AS.  Det ble lagt frem en sak for 

kommunestyret den 23.03.17 om dette i sak 2/2017.  Kommunestyret tok evalueringer 

til etterretning, og ba om at en ny og revidert avtale ble forelagt organet. På bakgrunn 

av den nylig gjennomførte evalueringen fant ikke kontrollutvalget det riktig å legge opp 

til en forvaltningsrevisjon av selskapet, men i stedet avgrense prosjektet til en ren 

eierskapskontroll. Det blir dermed ikke foretatt noen analyse eller vurdering av 

selskapets drift.  
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Rennebu kommune er involvert i Nasjonalparken Næringshage AS på to måter: 

 Som aksjeeier i selskapet 

 Som kjøper av tjenester fra selskapet. 

 

I en eierskapskontroll vil ikke selskapets funksjoner som tjenesteleverandør bli 

undersøkt. 

 

Eierskapskontrollen omhandler kommunens forhold til selskapet i kraft av å være 

aksjonær, 15,3%, fra aksjeovertakelsen fra Rennebu Næringshage AS og fram til i dag.  

Hovedspørsmålet vil være om kommunen utøver kontroll med eierinteressene. 

 

Rådmannens uttalelse: 

Uttalelsen i fra rådmannen følger som vedlegg til rapporten. 

 

 

Revisors konklusjon: 

Revisor har konkludert i forhold til hver enkelt problemstilling. Konklusjonene er å finne i 

rapportens sider 19-21. 

 

 

Revisors anbefaling: 

 

Revisjonens anbefalinger er med bakgrunn i funn og vurdering:  

 Formålet og forutsetningen for Rennebu kommune sitt eierskap i Nasjonalparken 

Næringshage AS bør tas inn i kommunens eierskapsmelding. 

 Ved revidering av eierskapsmeldingen bør kommunens generelle eierskapspolitikk 

komme tydeligere frem, blant annet med bestemmelser om 

 Hvem som skal representere kommunen i eierforsamlinger 

 Innkallingsfrister for generalforsamlinger 

 Retningslinjer for hvilke generalforsamlingssaker som krever forutgående 

politisk behandling 

 Retningslinjer for bruk av valgkomitè ved styrevalg 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med 

vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger. 

 

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

1. Selskapskontrollen – Eierskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS tas til 

orientering 

2. Rådmannen bes sørge for at formålet og forutsetningen for Rennebu kommune sitt 

eierskap i Nasjonalparken Næringshage tas inn i kommunens eierskapsmelding, 

blant annet med bestemmelser om: 

 Hvem som skal representere kommunen i eierforsamlinger 

 Innkallingsfrister for generalforsamlinger 

 Retningslinjer for hvilke generalforsamlingssaker som krever forutgående 

politisk behandling 

 Retningslinjer for bruk av valgkomitè ved styrevalg 

3. Kontrollutvalget gis anledning til å gi uttalelse om revidert eierskapsmelding før 

endelig vedtak i kommunestyret. 
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Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 


