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Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

1 Innleiing

1.1

Krav til selskapskontroll

Ifølgje kommuneloven § 77 nr. 5 skal kontrollutvalet sjå til at det blir ført kontroll med forvaltninga av
kommunen sine eigarinteresser.
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 14 står det:
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.

1.2

Plan for selskapskontroll

Etter § 13 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal kontrollutvalet;
… minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal
baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskapene. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Innhaldet i § 13 i forskrifta må sjåast i samanheng med kommunelova § 80, som omhandlar kva selskap
kontrollutvalet og kommunen sin revisor har full innsynsrett i. Det går fram av § 80, 1. ledd at
innsynsretten er avgrensa til:




interkommunale selskap,
aksjeselskap kommunen eig aleine eller saman med andre kommunar eller fylkeskommunar,
heileigde dotterselskap til slike selskap.

Sjølv om innsynsretten er meir avgrensa, vil kontrollansvaret også omfatte selskap og verksemder som
ikkje kjem inn under kommunelova § 80. Dette er:


selskap der kommunen har aksjar, men der det også er private aksjeeigarar.
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1.3

Former for selskapskontroll

Det er to former for selskapskontroll: obligatorisk eigarskapskontroll og valfri forvaltningsrevisjon.
1.3.1

Obligatorisk eigarskapskontroll

Eigarskapskontroll
omfattar
berre
kommunen
si
eigarskapsforvaltning, og krev ikkje innsyn i enkeltvise selskap. Slike
selskapskontrollar kan anten omfatte kommunen si oppfølging av
heile eigarskapsporteføljen eller kommunen si eigarskapsoppfølging
av enkeltvise selskap. Eigarkontrollen kan for eksempel omfatte:





1.3.2

kontroll av at kommunen har tilstrekkeleg oversikt og kontroll
med eigarskapa
kontroll av at eigarskapa er føremålstenlege i forhold til
føremål og type verksemd
kontroll av val og opplæring av eigarrepresentantar
kontroll av at den som forvaltar kommunen sine
eigarinteresser opptrer i samsvar med kommunen sine
vedtak og føresetnadar
Valfri forvaltningsrevisjon

Selskapskontroll kan også gjennomførast som ein forvaltningsrevisjon av utvalde selskap. Det er ikkje
pålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapa, men kommunen kan gjennomføre
forvaltningsrevisjonar dersom vurdering av risiko og vesentlegheit tilseier det. Forvaltningsrevisjon
omfattar systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknad ut frå
kommunestyret sine vedtak og føresetnadar. Ein forvaltningsrevisjon av eit selskap kan for eksempel
omfatte:





1.4

kontroll av om selskapet etterlev krav og føringar frå eigarane
kontroll av om selskapet etterlev krav i relevant regelverk (for eksempel aksjelov/IKS-lov)
kontroll av om selskapet har tilstrekkeleg system og rutinar for internkontroll
kontroll av om selskapet har ein forsvarleg økonomi

Risiko- og vesentleganalyse

For å utarbeide plan for selskapskontroll er det gjennomført ei risiko- og vesentlegvurdering for å velje
ut relevante selskap og område for selskapskontroll. Det er spesielt desse forholda som er vurdert:
1. Risiko for at selskapet ikkje driv i tråd med kommunestyret sine vedtak og føresetnader.
2. Risiko for at selskapet ikkje driv i tråd med lover og reglar og på ein økonomisk forsvarleg måte.
3. Risiko for at den som forvaltar kommunen sine eigarinteresser i selskapet ikkje gjer dette i
samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader.

Informasjonen som ligg til grunn for risiko- og vesentleganalyse, og for utveljing og prioritering av
prosjekt, er samla inn gjennom fleire aktivitetar som har involvert både politisk leiing, administrativt tilsette
og kontrollutvalet. Mellom anna har følgjande aktivitetar blitt gjennomført:





Dokument- og statistikkanalyse
Prosessmøte i kontrollutvalet
Spørjeundersøking for administrative leiarar i kommunen
Intervju med administrative og politiske leiarar i kommunen
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Informasjonen som har blitt samla inn gjennom desse aktivitetane har gitt ei god oversikt over risikoområda knytt til forvaltning av eigarskap. Analysen er samla i eit analysegrunnlag som ligg til grunn for
kontrollutvalet si utveljing og prioritering av selskapskontrollprosjekt.
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2 Oversikt over selskap

Under følger ei oversikt over selskap kommunen har eigarskap i. Selskapa blir presentert i to tabellar.
Den første tabellen inneheld selskap som kjem inn under § 80 i kommunelova (interkommunale selskap
og aksjeselskap som er heileigd av kommunen eller eigd saman med andre kommunar og/eller
fylkeskommunar).
Den andre tabellen inneheld oversikt over selskap som kommunen har eigarskap i, men som ikkje kjem
inn under § 80 i kommunelova. Det inneber at det er innslag av private eller statlege eigardeler. Desse
selskapa har kommunen ikkje meir innsynsrett i enn dei andre aksjonærane. Kommunen kan likevel
gjennomføre avgrensa selskapskontrollar med omsyn til i kva grad selskapet opptrer i samsvar med
eigarane sine intensjonar, om val og opplæring av styrerepresentantar skjer etter kommunen sine reglar
og rutinar, om rapporteringa frå selskapet samsvarar med retningsliner mv.

2.1

Oversikt over selskap omfatta av kommunelova § 80

Selskap

Føremål

Eigardel

Gode sirklar AS

Verksemda skal vera med på å utvikla Region Vest
til eit attraktivt område med nasjonal og
internasjonal næringsverksemd innan marin og
maritim verksemd, energi, olje og gass samt
reiseliv. Regionen sine verdiar og kultur skal prega
utviklinga. Kultur og utvikling av kultur skal
dessutan nyttast som verkemiddel for innovasjon
og regional satsing.
Verksemda sitt føremål er å arbeide for at for at
verdifullt arkivmateriale i deltakarkommunane vert
tatt vare på og sikra som informasjonskjelder for
samtid og ettertid, og gjort tilgjengeleg for
offentleg verksemd, forsking og andre
administrative og kulturelle formål, jf. lov om arkiv
§ 6. 2.
Verksemda sitt føremål er å drive regional
næringsutvikling, etablere tenester, profilering og
marknadsføring og andre tenester som naturleg
fell saman med dette, herunder å ha eit aktivt
forhold til regionen sine nettverksorganisasjonar
innan utvalde næringssegment. Verksemda har
ikkje erverv som føremål. Verksemda skal ikkje
dele utbytte.

25 %

Interkommunalt arkiv
Hordaland IKS

Business region Bergen AS

2.2

2,85 %

2%

Oversikt over selskap som ikkje er omfatta av kommunelova § 80

Selskap

Føremål

Eigardel

Naturgassparken Vest AS

Verksemda sitt formål er utvikling og drift av
næringsområdet på Løsnesbukta i Øygarden samt
alt som står i forbinding med dette.

50 %
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Øygarden Samfunnshus SA

CCB Kollsnes AS
Sambandet Vest AS

Trigger Jobb AS
BKK AS

Biblioteksentralen SA

Verksemda skal eiga og driva eit samfunnshus der
idrettslag, lag og organisasjonar og innbyggjarar i
kommunen og andre interesserte kan skaffast rom
for idrettsaktivitetar, møte, festar, kino- og
teaterframsyningar, m.m.
Verksemda sitt formål er utvikling og drift av
næringsområder i Øygarden kommune, samt alt
som står i forbinding med dette.
Verksemda skal arbeide for å realisere
infrastruktur knytt til et tverrsamband mellom
kommunane Øygarden, Askøy, Meland og Radøy
for å binde saman olje- og gassdestinasjonane
Kollsnes og Mongstad. Medrekna sikre
tilfredsstillande transportkapasitet nord/sør på
Askøy gjennom Rv 562 mellom dette
tverrsambandet og nytt Sotrasamband. Det skal
være eit særlig fokus på å utvikla eit
tverrsamband som ivareteke eit einskapleg
miljøperspektiv. Verksemda skal jobbe aktivt med
utredningar og planar som er nødvendige for
lokale, regionale og nasjonale vedtak i denne
samanheng
Verksemda skal gjennom fabrikasjon og anna
verksemd skape sysselsetjing for yrkeshemma.

20 %

Verksemda sitt føremål er produksjon, overføring,
distribusjon og omsetning av energi, samt anna
verksemd knytt til disse områda. Verksemda kan
og drive, saman med eller ved deltaking i andre
føretak, med tilsvarande eller liknande formål.
Verksemda skal være eit serviceorgan for alle
typar offentlege bibliotek. Biblioteksentralen har til
oppgåve å vere hovudleverandør av produkt og
tenester til bibliotek og liknande institusjonar. I
tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere
verksemd med det formål å betene det totale bok, informasjon- og kunnskapsmarknaden.

0,52 %
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12,5 %
10 %

7%

0,20 %

3 Selskapskontroll 2016-2020

Under følgjer prioriterte prosjekt for planperioden. Endeleg utforming av problemstillingar og timeomfang
vil bli gjort i samband med bestillinga.

Prosjekt

Tema

1

Eigarskapsforvaltninga

2

Gode sirklar AS










System og rutinar for oppfølging av eigarskapa
Rutinar for val av styrerepresentantar
Opplæring av styrerepresentantar
Rapportering til kommunestyret
Samfunnsansvar
Omdøme
Negativ eigenkapital
I undersøkinga blir det peika på at det hadde
vore interessant å sjå nærmare på dette
selskapet

Dersom kommunestyret ber kontrollutvalet gjennomføre ein selskapskontroll, eller kontrollutvalet
gjer risiko- og vesentlegvurderingar som tilseier at andre selskapskontrollar bør prioriterast, kan
kontrollutvalet avvike frå vedteke plan for selskapskontroll. Dersom kontrollutvalet finn det
hensiktsmessig kan plan for selskapskontroll rullerast i løpet av perioden.
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4 Gjennomføring av
selskapskontroll

4.1

Framgangsmåte

Uavhengig av kva form for selskapskontroll som gjennomførast, vil revisjonen følgje standard for
forvaltningsrevisjon (RSK 001), så langt dette er praktisk mulig, ettersom det ikkje er utarbeidd ein eigen
standard for selskapskontroll.
Kva metodar som blir brukt for datainnsamlinga i dei ulike selskapskontrollane er avhengig av endelege
problemformuleringar i dei enkelte prosjekta. Generelt blir det brukt ein kombinasjon av fleire metodar
for å sikre tilstrekkeleg bredde i datamaterialet til å kunne utføre ein heilskapleg analyse og vurdering.
Ein slik metodetriangulering bidrar også til kvalitetssikring ved at ein kan samanlikne funn frå dei ulike
tilnærmingane.
Moglege metodar for datainnsamling og -analyse kan være:
 dokumentanalyse
 elektroniske spørjeskjema
 intervju
 dataanalyse
 testing av kontrollar og rutinar
Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykka selskapskontrollar er at kontrollutvalet saman med
revisjonen avgrensar og definerer prosjekta ved hjelp av å konkretisere føremål, kva problemstillingar
som skal bli undersøkt og kva kriterium ein forventar at revisor skal leggje til grunn. Dette kan gjerast
ved bestilling av dei enkelte prosjekta. Før ein selskapskontroll blir starta opp skal kontrollutvalet
godkjenne ein prosjektplan som skildrar korleis prosjektet skal gjennomførast.

4.2

Gjennomføring og rapportering

Revisjonen vil alltid starte ein selskapskontroll med å sende eit oppstartsbrev med informasjon om
prosjektet til rådmannen og eventuelt det aktuelle selskapet. Rapporten vil også bli sendt til høyring til
rådmannen og eventuelt det aktuelle selskapet før rapporten blir lagt fram for kontrollutvalet. Etter at
kontrollutvalet har handsama rapporten blir det utarbeidd ei innstilling som blir sendt over til
kommunestyret saman med rapporten.
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