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Sammendrag:

Det vises til kontrollutvalgets sak 17/12.

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-
2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende
selskaper:

. Fauske Parkering AS

. PPT

. Eiaveien 7B

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Even Ediassen
rådman
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Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 14.11.2012 17/12

17/12 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

Forslag til vedtak (innstiling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og ber
kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og ber
kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

. Fauske Parkering AS

. PPT

. Eiaveien 7B

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nødvendig

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstiling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og ber
kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

. Fauske Parkering AS

. PPT

. Eiaveien 7B



Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nødvendig

Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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Plan for selskapskontroll 2012-2015

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
14.11.2012

Vedlegg:
. Utkast: plan for selskapskontroll Fauske kommune 2012-2015

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret det overordnede ansvar for egenkontrollen
og tilsynet med forvaltningen. Dette ansvaret omfatter også plìkt til å påse at det blir ført
kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper mv, jfr. kommuneloven § 77 nr 5 og
forskrift om kontrollutvalg § 13. Denne lyder som følger:

I

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
komtnunesfyrets/flkestingets vedtak ogforutsetninger
(eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte
forvaltningsrevisjon, jf forskrif om revisjon i kommuner og
fYlkeskommuner kap. 3.

Kontrollutvalget er pålagt å utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontrollen.
Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å revidere
planen i planperioden.

,1------

Vurdering
Flere og flere kommuner og fylkeskommuner velger å benyte ulike selvstendige
rettssubjekter som selskaper for å nå sine måL. Eierstyringens form og innold er formelt
regulert i de forskjellge selskapslovene. Styet og den daglige ledelse i selskaper som er
organisert etter lov om aksjeselskaper har relativt stor handlefrihet i de forretningsmessige
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disposisjoner. Men også i interkommunale selskaper har styret og den daglige ledelse større
ansvar og handlefrihet enn hva de tràdisjonelle etatsledere har.

En organisering som medfører et eget rettssubjekt legger således ramer for
kommunestyrets styringsmuligheter. Kommunestyrets eierskap må utøves gjennom
eierorganet - for aksjeselskaper gjennom generalforsamlingen, for interkommunale
selskaper gjennom representantskap.

Det er derfor viktig at kommunen som eier har en eierstrategi med konkete mål som
ønskes oppnådd med eierskapet. På denne måten vil kommunen kune kommunisere
krav og forventninger til sin(e) representant(er) i eierorganet. Videre bør eierskapet
utøves i henhold til etablerte normer og anbefalinger. Eierstrategien vil på denne måten
både fugere som styringsverktøy og som målestokk ved en eventuell selskapskontroll.

Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper som
er tilagt et samfusmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig formåL. I
slike selskaper vil det - i tilegg til en eierskapskontroll - også kune være riktig å vurdere
hvorvidt det vil kune være hensiktsmessig med en vudering av det enkelte selskaps
måloppnåelse (forvaltningsrevìsjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke en regelmessig
kontroll med forretningsmessige disposìsjoner. Slik kontroll faller innenfor styrets
ansvarsområde.

Kommunelovens § 80 gir kontrollutvalget rett til å kreve de opplysninger som finnes påkevd
i interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999. Kontrollutvalget gis den same rett til å
kreve opplysninger i aksjeselskaper der kommunen alene eller samen med andre kommuner
eller fylkeskommuner eier alle aksjer og i heleide datterselskaper. Kontrollutvalget kan også i
den grad det finnes nødvendig velge å foreta undersøkelser selv.

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett tì å være tilstede på
selskapets generalforsamling, samt møer i representantskap og tilsvarende organ. Dette jfr
kommunelovens § 80.

Aksjeselskap eiet sarnen med andre (ikke-offentlige) eiere kan også bli gjort gjenstand for
selskapskontrolL Men med mindre bestemmelser om å utlevere opplysninger in.v. er nedfelt i
selskapets egne vedtekter eller avkrevd i forbindelse med tilskudd eller lignende, vil
ìnformasjonsgruaget for selskapskontroll her være mer begrenset.

Dersom det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper der Fauske kommune har
eierinteresser, så er det klar at Salten kommunerevisjon IKS som valgt revisor skal utføre
denne. Selskapskontroll i betydningen eìerskapskontroll (kontroll med utøvelse av eierskap)
trenger i utgangspuntet ikke utføres av revisor. I forrige planperiode ble det utført
selskapskontroll av IRIS Salten forvaltnng IKS i form aven forvaltningsrevisjon om
selvkost.

Samlet omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre kontrolloppgaver
innenfor de ti enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser.



Forslag til vedtak (innstiling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015,
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig

Inndyr 5. november 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget
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Pla n selska pskontroll
Fauske kommune
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1 Bakgrunn
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides
en plan for gjennomføring av selskapskontrolL. Planen skal utarbeides minst en gang i
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.

2 Virkeområde
Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre
lover enn kommuneloven, samt interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27, og
som er egne rettssubjekt. Kontrollen kan utøves i selskaper der Fauske kommune alene eller
samen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer eller andeler, og heleide
datterselskaper av slike selskapér.

Dersom ovennevnte betingelser for selskapskontrollens virkeområde ikke er til stede, kan
kommunen likevel i gitte tilfeller foreta selskapskontroll. Dette gjelder selskaper der
kOmmunen har aksjer, men der øvrige aksjeeiere er private, forutsatt at dette er hjemlet i
selskapets vedtekter. Dette gjelder også der kommunen har gitt tilskudd eller annen støte, og
denne er gitt under forutsetning om innsyn og selskapskontrolL.

Selskapet som omfattes av selskapskontroll

Aksjeselskaper

Iris Service AS (heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS)

Iris Produksjon AS (heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS)

Retura Iris AS (heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS)

Eiaveien 7 B AS ( Eiendomsselskap eid 100 % av Fauske kommune)

Fauske Parkering AS ( eies 100 % av Fauske kommune)

Vegpake Salten AS (50% eid hver av Bodø og Fauske kommuner)

Siso Vekst AS (5 L % andel Sørfold, 49 % Fauske kommune)

Interkommunale selskaper

----IRlSSalten-IKS-- ---...-- -- ---_.-- (eies-:av-Salten-kommunene-i-fellesskap)----

Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (eies av Salten~kommunene i fellesskap)

Salten kommunerevisjon IKS (eies av Salten-kommunene i fellesskap)

Salten brann IKS (eies av Salten~kommunene i fellesskap)



RKK Salten (§ 27-samarbeid etter kom!. Fauske vertskommune)

Pedagogisk Psykologisk tjeneste
for Indre Salten

(§ 27-samarbeid etter kom!. Fauske vertskommune)

Salten Regionråd (§ 27 samarbeid eies av Salten-kommunene i felleskap)

Salten kontrollutvalgservice (§ 27 samarbeid eies av Salten-kommunene i felleskap)

3. Selskapskontrollens innhold
Selskapskontrollen omfatter

Eierskapskontroll som omfatter kontroll med forvaltningen av eierinteressene i
selskaper, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, eventuelt

Forvaltningsrevisjon i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4, det vil si systematiske
vudeiinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innoldet i selskaps-
kontrollen som skal utøves på vegne av Fauske kommune.

4. Planens tidsperspektiv
Planen skal legges frem for kommunestyret, minimum en gang i løpet av valgperioden, men
med mulighet for kontrollutvalget til å gjøre dette hyppigere. I Fauske foreslås det at planen
utarbeides for hele valgperioden. Ved behandlingen av forrige plan for selskapskontroll
vedtok kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Dette åpner for en større fleksibilitet
og åpenhet for behov for andre prioriteringer i løpet av planperioden.

5 Gjennomført selskapskontroll forrige periode
I forrige planperiode (2007-2011) ble det vedtatt gjennomført selskapskontroll iform av
forvaltningsrevisjon i følgende selskap: Salten Forvaltning IKS. Rapport fra
forvaltningsrevisjonen er ferdigstilt, men det gjenstår behandling i kontrollutvalg og
kommunestyre.
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6 Forslag til selskapskontroll
Oppgaver av ulik størrelse og samfunnsmessig betydning for kommunen er i dag organisert i
selskaper. IRIS Salten IKS og tilknytede selskaper har størrelsesmessig en dominerende
posisjon, men viktige samfusmessige fusjoner er også lagt til ulike andre selskaper:
pedagogisk-psykologisk tjeneste, samferdsel, attføring, eiendom, parkering, bran,
kommunale revisjon.

Det tilrås følgende prioritering av selskapskontroll i perioden frem til 2015:

. Fauske Parkering AS

. PPT

. Eiaveien 7B


