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Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
25.11.19  Kontrollutvalget     25.11.19 

 
 

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 §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 eierskapskontroll 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 eierskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 
for eierskapskontroll 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 forslag til plan. 
 

Saken legges fram for kontrollutvalget med forslag om å be Abakus om bistand til 
utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosess slik at utvalget i løpet 
av våren kan velge leverandør av oppdraget med en overordnet analyse av kommunens 
eierskap og utarbeidelse av plan. 
 
BDO utarbeidet "Plan for eierskapskontroll i Tynset kommune" for perioden 2016-2019 
etter forutgående anbudskonkurranse. Det synes naturlig ut fra de prinsippene Tynset 
kommune har lagt seg på så langt, at valget av leverandør for utarbeidelse «Plan for 
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eierskapskontroll for perioden 2020-2024» skjer gjennom åpen anbudskonkurranse der 
Abakus AS gjennomfører anbudsprosessen.  Dette også ut fra gjeldende 
innkjøpsreglement for Tynset kommune.   
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en overordnet analyse og 
plan for eierskapskontroll for Tynset kommune for perioden 2020-2024. 

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse. 
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og 

gjennomføring av anbudsprosessen. 
4. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll skal være ferdigstilt innen 

01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 28.04.16 
og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet. 
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