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Bestilling av overordnet analyse og plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 
 

 
Saksdokumenter: 

 Ingen  

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m., jfr. kommuneloven § 23-4 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 og 

5.  

 

Eierskapskontrollen dreier seg primært om å kontrollere at den som forvalter kommunens 

eierskap utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i lov og forskrift. Det omfatter 

også en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med eiers 

vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. Eierskapskontrollen kan også 

utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. 

 

Dersom flere eierkommuner ønsker å gjennomføre selskapskontroll i samme selskap, kan 

det være hensiktsmessig at slik kontroll eller revisjon koordineres mellom selskapets eiere.  

 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut 

fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av 

kommunestyret. Fristen for å vedta en slik plan i inneværende valgperiode er 31.12.20. 

 

 

Saksvurdering: 

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave, og det er kontrollutvalgets ansvar å utarbeide en 

plan for gjennomføring av slik kontroll.  

Saken legges fram for kontrollutvalget med forslag om å be revisor om å starte arbeidet 

med en overordnet analyse av kommunens eierskap og utarbeidelse av plan. 

 

Kontrollutvalget står fritt til å velge hvem de vil bestille denne planen fra.  

Dette arbeidet har tidligere gått inn i arbeidet til Revisjon Fjell IKS som en del av 

deltakerkommunenes ramme for revisjon. Revisjon Fjell IKS avvikles den 31.12.2019, og 

deltakerkommunene i dette selskapet er fra 01.01.2020 deltakere i Revisjon Midt-Norge 

IKS.  

 

Det vil derfor være naturlig at utvalget ber Revisjon Midt-Norge om å utarbeide en 

overordnet analyse og forslag til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon på bakgrunn 

av analysen.  

Siden dette arbeidet allerede inngår som en del av Rennebu kommunes avtale om 
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revisjonsarbeid med Revisjon Midt-Norge IKS, kan ikke sekretariatet se noen grunn til å 

benytte noen andre til dette oppdraget. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge IKS om å utarbeide forslag til plan for 

gjennomføring av eierskapskontroll i Rennebu kommune for perioden 2020-2024. Planen 

baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 01.03.20. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

  

 


