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Kontrollutvalet i Hå kommune 

Møteinnkalling 
 
 

Møtested: Liten sal i 3. etasje, Hå rådhus 
Dato: 07.09.2016 
Tidspunkt: Kl. 12.00 
Møtenr: 4 / 2016 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 

25/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 15. juni 2016 
26/16 Orientering frå eigedomssjefen 
27/16 Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS 
28/16 Overordna analyse plan for selskapskontroller 

29/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon  
30/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017 
31/16 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn p 31.07.2016 
32/16 Møteplan 2017 
33/16 Statusoversikt september 2016 

  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 15.06.2016 - 07.09.2016 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

   

 
Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 eller mobil  414 46 180, eller på 
e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile , må og 
gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast.  

Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer 
og varamedlem som møter.  

 
 
Hå, 02.09.2016 
 
 
Hans Obrestad 
Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland 
 Sekretariatet 

Medlemsoversikt  
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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25/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 15. juni 2016 
 
Arkivsak-dok.   16/00201-9 
Arkivkode.   033  
Saksbehandlar.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 25/16 
 
 
 
 
 
 
Protokollen frå møtet 15. juni 2016 vert i dette møtet lagd fram for kontrollutvalet til formell 
godkjenning.  
 
Under saksførebuing til dette møtet fann sekretariatet at protokollen på siste sak (sak 24/16) 
ikkje var fullstendig. Sekretariatet tok dette opp med leiar, og vart einige om at protokollen 
skulle endrast i denne saka.  
 
Som vedlegg til saka legg me ved endra protokoll.  
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet 15. juni 2016.  
 
 
 
SANDNES, 28.06.2016 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalet i Hå 15.06.2016  (Endra) 

 

Saksliste  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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26/16 Orientering frå eigedomssjefen 

Arkivsak-dok.   16/00203-5 
Arkivkode.  030  
Saksbehandlar.  Per Kåre Vatland 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 26/16 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet vedtok i møtet 15. juni 2016 å invitere kommunale leiarar til kontrollutvalet for 
å orientere om sitt ansvarsområde. Kontrollutvalet ynskja å starte med og invitere 
eigedomssjefen til dette møtet 

Saksutgreiing 
Sekretariatet har send fyljande invitasjon til eigedomssjefen: 

Kontrollutvalet ynskjer å høre litt om fyljande emne: 
 Avdelinga sin plass i organisasjonen

 Tale på tilsette i avdelinga og andre personaltilhøve

 Kva tenester som avdelinga leverar

 Avdelinga sitt budsjett og rekneskap

 Tankar om framtida
o Behovet for tenester frå avdelinga
o Klarar avdelinga å levere i høve til behov

Me setter av 30 – 45 min til orienteringa medrekna tid til spørsmål frå utvalet 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalet tek orienteringa frå eigedomssjefen til orientering. 

SANDNES, 28.06.2016 

Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 

Saklista 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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27/16 Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS 

Arkivsak-dok.   14/00050-11 
Arkivkode.  217 
Saksbehandlar.  Leni Tande 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 27/16 

Bakgrunn 
Kommunestyret i Hå behandla i møte den 10.09.15 selskapskontrollen med forvaltnings-
revisjon Lyse Energi AS, og fatta følgande vedtak: 

 Kommunestyret i Hå tar selskapskontroll ”Lyse AS” til orientering.
 Rapporten vert vidaresendt styret og eigarane for oppfølging av rapportens konklusjonar og
anbefalingar.

 Styret og eigarane gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten
er følgt opp innan 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

I rapporten kom revisor med følgande anbefalingar til kommunane: 

 Alle eierkommunene bør vedta en og samme felles eierstrategi. Her bør både kommunestyrene
og generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen involveres for å avklare prosessen ved å utforme
og vedta eierstrategien. Det kan være hensiktsmessig at eierstrategien vedtas av general-
forsamlingen/bedriftsforsamlingen til sist. På den måten får en et samlet vedtak fra alle
eierkommunene.

 Eierkommunene bør avklare nærmere bedriftsforsamlingens rolle ved større strategisaker.

Revisors anbefalingar til styret: 

 Styret bør legge stor vekt på at selskapet regelmessig gjennomfører grundige sammenligninger
mot alle relevante konkurrenter av avkastningen pr. hovedarbeidsområde.

 Styret bør påse at ledelsen har konkrete planer som skal sørge for at Lyses avkastning minst er
der styret har målsatt at den bør være.

 Styret kan vurdere og drøfte med eierne om det er hensiktsmessig å offentliggjøre avkastnings-
mål og avkastning for de enkelte virksomheter. Dette kan f.eks. gjøres som del av styrets
melding til eierne. Dette vil gjøre det enklere for innbyggerne i eierkommunene og
offentligheten i sin alminnelighet å vurdere Lyses resultater.

Saksutgreiing 

Rådmennenes oppfølging av rapporten:  
Rådmennene i eigarkommunane har samarbeidd om statusrapport på oppfølging av 
anbefalingar, og har i brev av 06.06.16 gitt tilbakemelding på korleis rapporten er følgt opp. 

Ved behandling av rapporten i Lund, Strand og Sandnes vart det vedtatt nokre tillegg for vidare 
oppfølging. Desse vert og omtala i statusrapporten. Her er hovudtrekka i rådmennenes 
oppfølging: 

1.Eierkommunene bør vedta felles eierstrategi: I følge rådmennene skal den spesifikke
eigarstrategien overfor Lyse AS reviderast i valperioden 2015 -2019. Den skal
utarbeidast etter ny og tydelegare mal som eigarkommunane har utvikla. Forslaget til
revidert eigarstrategi skal behandlast politisk i eigarkommunane, noko som igjen vil ta
litt tid med 16 kommunar. Endeleg behandling i eigarkommunane er venta rundt
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årsskiftet 2017/18 og ei mulig orientering i ordinær bedriftsforsamling og/eller 
generalforsamling kan leggast til våren 2018. 

2. Eierkommunene bør avklare bedriftsforsamlingens rolle ved større strategisaker: I sitt 
svar gir rådmennene tilbakemelding om at ei vurdering av selskapet sine styrande organ 
og framtidig innretning av ansvar og oppgåver kan bli eit tema i revisjon av 
eigarstrategien.  

3. Offentliggjøring av avkastningsmål og avkastning: I følge rådmennene er det naturlig å 
gjera ei slik drøfting i samband med utarbeiding av ny felles strategi. Dei meiner at 
etablerte system er formålstenlige for eigarane i dag og at ytterligare behov for 
avkastningsmål må sjåast i samanheng med kommunens 4-årige handlings og 
økonomiplan. 

4. Lund kommunestyre har vedtatt at eierkommunene/valgkomiteen bør ha som mål å 
fremskaffe styrerepresentanter som kompetansemessig er jevnbyrdig med konsern-
ledelsen. I følge rådmennene er det i vedtekter og aksjonæravtale i gjeldande eigar-
strategi overfor Lyse AS gjort greie for betydinga av ei styresamansetning som tener 
selskapet. Samtidig skal selskapet arbeida med å sjå nærmare på rammer og kriterier for 
valkomiteen sitt arbeid. Revidert eigarstrategi skal her samordnast. 

Kommunestyret i Strand ber om klarhet i om Strand kommune kan delta med en 
representant i eierskapsgruppa. Rådmennene har bekrefta at Strand kommune kan delta 
i rådmennenes administrative eigarskapsgruppe. 

Sandnes bystyre har påpekt viktigheten om meroffentlighet og åpenhet. Vidare har 
bystyret bedt om at strategien knytt til sponsing vert revidert og drøfta med general-
forsamlinga. Rådmennene gjer tilbakemelding om at spørsmål knytt til meiroffentlegheit 
og openheit er naturlege tema i revisjon av eigarstrategien, men at strategi for sponsing 
er ein del av selskapets marknadsføring. 

Rådmennene har svart på alle anbefalingar i rapporten knytt til eigarane. Det er og gitt 
kommentar til fleire av anbefalingane til styret. For fyldigare informasjon vert det vist til 
vedlagt svarbrev. 

Styrets oppfølging av rapporten: 
Styret har i brev av 24.06.16 gitt tilbakemelding på korleis styret har følgt opp rapporten. Her 
er hovudtrekka i styret si oppfølging: 

1. Anbefaling om felles eierstrategi: Styret viser til felles eigarstrategi som representerer 
ca. 90 prosent av aksjane, og at det ikkje vert opplevd som problematisk å følgja opp 
eigaranes anbefalingar. 

2. Anbefaling til eierkommunene vedrørende bedriftsforsamlingens rolle ved større 
strategisaker: Styret viser til investeringa i det nye Lysebotn kraftverk som eit godt 
eksempel på ei sak som bedriftsforsamlinga har behandla. Vidare viser styret til 
gjeldande lovverk, derav aksjeloven/allmennaksjeloven og til selskapets eigne styrande 
dokument for bedriftsforsamlinga si rolle. 

3. Anbefaling til eierkommunene/valgkomiteen fra Lund kommune vedrørende saman-
setningen av styret i Lyse AS: Styret viser til vedtak gjort i generalforsamlinga i april 
2016, der valkomiteen vert bedt om å fremja forslag til retningsliner for samansetning 
og oppnemningsprosess av konsernstyret. 

4. Anmodning fra Sandnes kommune om at strategien rundt sponsing revideres og drøftes 
i generalforsamlingen: Styret peiker på at det er deira ansvar og myndigheit å fastsetja 
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strategi og retningsliner for sponsorverksemda. Styret finn det ikkje naturleg å drøfta 
sponsing i generalforsamlinga, då sponsing vert nytta i reklame og marknads- føring av 
konsernet. Det vert og peika på at sponsing av objekt som er den enkelte kommune sitt 
ansvar kan bli sett på som utbytte, og at likebehandling av aksjonærar m.a. då trer inn.  

5. Anmodning fra Strand kommune knyttet til medlemskap i den administrative eierskaps-
gruppen: Styret stiller seg positive til at representantar frå alle eigarane gis anledning til 
å delta. 

6. Bystyret i Sandnes påpeker viktigheten av meroffentlighet og offentlighet: Styret viser 
til brei dokumentasjon om konsernet si verksemd på nettstaden www.lysekonsern.no. 
Styret vil òg arbeide vidare med spørsmålsstillingar knytt til meiroffentlegheit. 

7. Styret peiker på at det er ein løpande del av styrets arbeid og sørga for at Lyses 
avkastning er i tråd med styrets målsetning. 

8. Offentliggjøring av avkastningsmål og avkasting for de enkelte virksomhetene: Styret 
finn ikkje ei slik offentleggjering verken vanleg eller hensiktsmessig, då dette er 
forretningskritisk informasjon. Eigarkommunane si forventning til verdivurdering og 
synleggjering av avkastning vil bli tatt vare på gjennom ei ordning der det kvart anna år 
vert gjort ei uavhengig verdsetting av Lyse –konsernet. Eigarane si avkastning vil gå 
fram av denne verdsetjinga. I styrets melding til eigarane 2016 er verdsetjing 
pr.31.12.15 tatt inn. 

Styret har stort sett gitt tilbakemelding på alle anbefalingar i rapporten. Punktet ang. 
samanlikningar med relevante konkurrentar knytt til avkastning pr. hovudarbeidsområde er 
ikkje eksplisitt svart på, så sant dette ikkje felle inn under merknadene i pkt. 7 og 8 ovanfor.  

For fyldigare informasjon frå styret, vert det vist til vedlagt svarbrev. 

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader er det kontrollutvalet sitt ansvar å sjå til at 
rådmannen/styret følgjer opp rapporten. Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsetja korleis 
administrasjonen skal følgja opp påviste avvik/svakheiter i det konkrete tilfellet, det er eit 
administrativt ansvar. Kontrollutvalet kan likevel melda saker vidare til kommunestyret dersom 
kontrollutvalet meiner at dei ikkje er følgt opp på ein tilfredsstillande.  

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tar rådmennene og styret sine tilbakemeldingar på 
oppfølging av rapporten til orientering. 
Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.  

 
 
SANDNES, 27.06.2016 
 
Leni Tande 
Førstekonsulent 
 

 

Vedlegg:  

Oppfølging frå Rådmennene - Rapport Lyse AS 

Tilbakemelding frå Styret - Rapport Lyse AS. 

Sakslista  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   

http://www.lysekonsern.no/
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28/16 Overordna analyse plan for selskapskontroller 
 
Arkivsak-dok.   16/00208-3 
Arkivkode.   144  
Saksbehandlar.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 28/16 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet bestilte i 2015 overordna analyse for både forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll. Den overordna analysen for forvaltningsrevisjon var klar til første møtet i år, mens 
analysen for selskapskontroller vart  klar til dette møtet.  

Saksutgreiing 
Sekretariatet har bedt Rogaland Revisjon gi en kort presentasjon av overordna analyse for 
selskapskontroller. 
 
Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroller 2017 - 2020, som blir behandla i neste møtet.  
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Hå tek overordna analyse selskapskontroller til orientering.  

Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå egen sak. 
 
 
SANDNES, 29.08.2016 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
RR Hå 2016 Overordnet analyse Plan for selskapskontroll 

 

Sakslista  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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29/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for 
forvaltningsrevisjon  
 
Arkivsak-dok.   16/00207-18 
Arkivkode.   144  
Saksbehandlar.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 29/16 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet gjekk i 15.06.2016 gjennom lista over innkome innspel til plan for forvaltnings-
revisjon, og føydde til sine eigne innspel. Oppdatert liste over innspel ligg ved saka (vedlegg 1), 
saman med Skisse til ny plan for forvaltningsrevisjon (vedlegg 2).  

Kontrollutvalet vart einige om å utsetje prioritering av prosjekter til dette møtet.   

Saksutgreiing 
Kontrollutvalet skal i dette møte starte prosessen med å prioritere kva prosjekt som skal leggjast 
inn i planen i første runde. Her må kontrollutvalet gjere seg opp ei eiga meining om kor 
sannsynleg det er at ei uynskt hending på aktuelle område kan oppstå (vurdering av risiko), 
Vidare må kontrollutvalet vurdere kor stor konsekvens ei uynskt hending kan få (vurdere kor 
vesentleg ei slik hending vere). Ut frå den vurderinga kontrollutvalet gjer, vil utvalet kome fram 
til kva dei vil prioritere i planen. Sekretariatet tar med ei eiga matrise (vedlegg 3) som 
kontrollutvalet bruker i samband med denne prioriteringa.  

Kontrollutvalet har budsjettramme til å gjennomføre ein til to forvaltningsrevisjonar i året. Det 
inneberer at utvalet i planperioden kan gjennomføre seks til åtte forvaltningsrevisjonar i 
planperioden. Det kan vere lurt å prioritere nokre fleire prosjekt, då det kan skje endringar 
undervegs som gjer at eit prosjekt ikkje er aktuelt lenger, mens eit anna kan vere meir aktuelt.  

Planen skal gjelde i ein fireårsperiode frå slutten av 2016 fram til ny plan er ferdig mot slutten 
av 2020. Dette er ein lang periode, og planen bør difor vurderast på ny minimum ein gong i 
perioden. Kor omfattande ei slik rullering skal vere er det naturleg å ta stilling til på det 
tidspunktet der det er aktuelt å gjennomføre rullering av planen. 

For å prosessen med ei slik rullering av planen smidigare, opnar regelverket for at kontroll-
utvalet kan be kommunestyret delegere myndighet slik at utvalet kan gjere oppdateringane 
sjølv. Kontrollutvalet sendar då melding til kommunestyret om endringane som er gjort. Dette 
er innarbeidd i den vedlagte skissa til ny plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som 
utvalet kom fram til i dette møtet. 

Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette 
møtet og vedta plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.  

 



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

9 

SANDNES, 29.06.2016 

Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 

Vedlegg: 

Innkomne innspel til plan for forvaltningsrevisjon 

Skisse plan forvaltningsrevisjon for perioden 2017 - 2020 

Matrise for prioritering av innspel til plan for forvaltningsrevisjon (konsekvensanalyse) 

Sakslista 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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30/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017 
 
Arkivsak-dok.   16/00211-2 
Arkivkode.   151  
Saksbehandler.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 30/16 
 
 

Bakgrunn:  
Kontrollutvalet har eit lovpålagd ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Sidan kontrollutvalet er direkte underlagd kommunestyret, skal 
kontrollutvalet sitt budsjettvedtak i tråd med føreskrifta leggast fram for kommunestyret i 
samband med behandling av kommunens samla budsjett for 2017.  

Budsjettet skal omfatta alle utgifter forbundne med kontrollutvalet sitt arbeid. Kontrollutvalet 
blir derfor å sjå på som ei avdeling i kommunen med budsjettansvar for eige budsjett. Dette 
inneber også eit ansvar for rekneskap og rekneskapsoppfølging.  

Saksutgreiing:  
Føreskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar pålegg kommunen å ha ei 
forsvarleg revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfattar derfor 
lovpålagde oppgåver.  

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovudpunkt; utgifter til utvalsarbeidet, kjøp av revisjons-
tenester og sekretariat.  

Kontrollutvalets utgifter  
Kontrollutvalet sine utgifter består av møtegodtgjersle til kontrollutvalets medlemmer, utgifter 
til kjøring/ transport, kurs m.m. Utvalet sitt medlemskap i FKT høyrer også med her, dette er ei 
utgift som kjem så lenge kommunen er medlem. Godtgjering til politikarane er justert i høve til 
den indeksen som kommunen sjølv brukar elles er det berre mindre endringar i kontrollutvalet 
sine utgifter. Denne delen av budsjettet er den einaste kommunestyret har høve til å endra på 
ved fastsetjing av endelig budsjett, jfr. kommentarar nedafor.  

Det er berre gjort eit par mindre justeringar i utgiftene til kontrollutvalet.  

Revisors budsjettforslag:  
Hå kommune er medeigar i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS, og kjøper 
derfor sine revisjonstenester frå dette selskapet. Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett frå 
revisor. Budsjettet vert behandla i selskapets styre og representantskapet i løpet av hausten. Når 
budsjettet er vedtatt i representantskapet, er det bindande for kommunen. 

Revisors budsjett omfattar i grove trekk utgifter til vanlig rekneskapsrevisjon, attestasjonar, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planar vedtatt av kommunestyret, samt 
oppmøte i kontrollutvalet. Sekretariatet har motteke oversikt frå revisor over kva som er 
forventa brukt til dei forskjellige føremåla. Revisor har i sitt budsjettforslag foreslått ein auke 
på kr 42.250,-  
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Sekretariatets budsjettforslag:  
Hå komme er medlem i det interkommunale § 27-samarbeidet Rogaland Kontrollutvals–sekretariat, 
og kjøper kontrollutvalet sine administrasjonstenester her. Sekretariatet sitt budsjett med fordeling 
av grunnbeløp til kommunane vart godkjent av styret den 2. september 2016. Budsjettet i eit § 27-
samarbeid som er eige rettssubjekt vert fastsett av styret i samarbeidet og følgjer elles dei same 
reglane som for interkommunale selskap, sjå ovanfor. 

Budsjettet er i år auka med kr 5.000,-, for å dekkje løns- og prisvekst. Samarbeidet skal drivast etter 
sjølvkostprinsippet, og endelig betaling til kommunane vert i tråd med vedtektene gjort ved 
rekneskapsavslutning. Fram til nå har det enten ført til tilbakebetaling av overskot eller at budsjettet 
har vore tilstrekkelig.  

Oppsummering 
Samla sett vert det føreslått eit budsjett på kr. 1.163.000,-, eksklusiv meirverdiavgift. Dette er ein 
auke på 4,4 % i høve til 2016 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på 
kr. 1.163.000,- ekskl. mva.   

 
 
 
SANDNES, 28.06.2016 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Budsjettforslag kontroll og tilsyn2017 

 

Sakslista  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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31/16 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn p 
31.07.2016 
 
Arkivsak-dok.   16/00213-12 
Arkivkode.   212  
Saksbehandlar.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 31/16 
 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalet har ansvar for å lage budsjett på eige område. Det inneber òg at dei har ansvar 
for å følgje opp budsjettet gjennom året. Normalt skjer oppfølginga kvart tertial, men sidan 
kontrollutvalet skal behandle budsjettet i dette møte legg me fram ei rapport som er pr. 
31.07.2016.  

Saksutgreiing 
Rapporten visar at kontrollutvalet pr. 31.07.2016 har brukt kr 716.077,- som utgjer 64,3 % av samla 
budsjettramme. Med jamn bruk skulle forbruket låge på 58,33 %. Forbruket i år er ei del høgare 
enn på same tid i fjor. Prognosen for ressursbruk for 2016 er eit mindreforbruk på rundt kr 50.000,-
.   

Når det gjeld utgifter knytt til kontrollutvalet, er det brukt om lag 43,7 % av budsjettet. Grunnen til 
at forbruket prosentvis ligg litt under, heng saman med at kontrollutvalet ikkje har brukt noko av 
reserven. Forbruket samanlikna med same tid i fjor ligg omlag 33.000 høgare. Årsaka til dette er at 
kontrollutvalet har brukt meir kursmidlar i år enn på same tid i fjor. På årsbasis vil difor utgiftene 
til kontrollutvalet vil ligge innanfor budsjettet.  

Når det gjeld kjøp av sekretariatstenester viser rekneskapen òg eit forbruk på 67,1 % av budsjettet. 
Utgiftene samsvarar med det sekretariatet har fakturert til no i år, og dekker utgifter til og med 
august. Årets utgifter til sekretariatstenester bli som budsjettert.  

Når det gjeld kjøp av revisjonstenester er det brukt 73,7 % av budsjettet, som samsvarar med rapport 
frå revisor. Revisor kommenterer tala sine slik: «I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2015 
gjennomført og interimsrevisjon for 2016 er såvidt i gang. Det er utført attestasjon av mva‐
kompensasjonen for tre terminer. Blant særattestasjoner kan nevnes tilskudd til ressurskrevende 
brukere og antall psykisk utviklingshemmede som de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er 
Overordnet analyse og rapport om Vedlikehold av kommunale bygg levert og prosjektet Skolemiljø er 
sendt på høring. Videre er deltakelse i selskapskontroll av IVAR AS vedtatt hvor kommunes andel er 
stipulert til ca. 30 timer og overordnet analyse som grunnlag for ny selskapskontroll på ca .... timer. 
Kontrollutvalget bør vurdere tilleggsbevilgning eller om en skal fakturere utover budsjettrammen.»  

Sekretariatet har lagt inn eit stimert meirforbruk på om lag 40.000 i prognosen for 2016. Me rår 
til at revisor sitt meirforbruk vert dekka av kontrollutvalet si reserve. Kontrollutvalet kan gjere 
ei budsjettendring om dei ynskjer det.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tar rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til 
orientering.  
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SANDNES, 29.06.2016 
 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2016 

 

Sakslista  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur. 
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32/16 Møteplan 2017 
 
Arkivsak-dok.   16/00204-4 
Arkivkode.   033  
Saksbehandlar.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 32/16 
 
 

Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2016 har sekretariatet laga eit forslag til møteplan for 2017. 
Normalt har kontrollutvalet 5 – 6 møter i året.  

Saksutgreiing  
I forslaget til møteplan legg me opp til 6 møter, 3 møter om våren og 3 om hausten. Møter kan 
avlysast dersom det er liten saksmengde. Det er òg mogleg å ha ekstra møter om det er behov.  

På møtet i april skal kontrollutvalet behandla årsrekneskapen for kommunen. Dette møtet må 
difor tilpassast kommunen sin møteplan, då formannskapet i følgje forskrifta må kjenne 
kontrollutvalet si uttale om årsrekneskapen før dei innstiller til kommunestyret. I møteplanen 
har me førebels satt inn 26. april, men dette kan bli endra når kommunen sin møteplan er 
vedteken. Me vil då gje beskjed om endeleg dato så snart denne vert fastsett.  

Møtedag er onsdag, og møtetidspunkt kl. 12:00. Møtedatoar og dagar skal tilpassast 16 andre 
utval, slik at det kan vere vanskeleg å endre på denne. Dersom utvalet likevel føretrekker ein 
annan dag, vil me strekke oss så langt me kan for å få dette til. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå vedtar følgjande møteplan for 2017: 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar  

Onsdag 22.02.2017 12:00  

Onsdag 26.04.2017 12:00 Kan bli endra 

Onsdag 21.06.2017 12:00  

Onsdag 13.09.2017 12:00  

Onsdag 25.10.2017 12:00  

Onsdag 29.11.2017 12:00  
 

 
SANDNES, 29.06.2016 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

     

Sakslista 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.   
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33/16 Statusoversikt september 2016 
 
Arkivsak-dok.   16/00292-11 
Arkivkode.   217  
Saksbehandler.  Per Kåre Vatland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalet i Hå 07.09.2016 33/16 
 
 

Bakgrunn 
Statusoversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å fylgje saker som går over fleire møter. Dette 
gjeld forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som vert fylgt frå dei vert bestilt og til dei er 
endeleg følgde opp. Men òg andre type saker som krev oppfølging kan takast med i oversikta. 

Oversikta vert oppdatert til kvart møte. 

Saksutgreiing 
Målet med saka er å gje kontrollutvalet ei oppdatert oversikt over status på dei ulike sakene, så 
lenge dei er under behandling. Men oversikta er òg laga slik at den viser kva saker utvalet har 
arbeidd med i perioden. 

Under denne saka kan kontrollutvalet òg ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert òg lagt 
opp til at revisor under denne saka kan gje utvalet orientering om status på prosjekt dei arbeider 
med, og avklare endringar om dette er nødvendig. 

I oversikta er det lagt opp til at rapportane som er bestilt, vert levert i 2016, så langt dette let 
seg gjere innanfor budsjettet.  

Endringar til dette møtet:  
 Rapporten om forvaltningsrevisjon Skulemiljøet i Hå vert klar til møtet 26.10.2016.  

 Rapport selskapskontroll i Lyse AS følges opp i dette møtet.  

 Overordna analyse selskapskontrollar vert prensenter i dette møtet.  

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt september 2016 til orientering.  
 
 
SANDNES, 29.06.2016 
 
Per Kåre Vatland 
Seniorrådgiver 
 

 

Vedlegg:  
Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker september 2016 

 

Sakslista  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.  
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Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 151 


Saksnr. : 16/00211 


Budsjettforslag kontroll og tilsyn2017 


 


 


 


Art 
Ansvar 101 Politisk sekretariat/                         
Teneste 1100: Revisjon og kontrollutval 


Vedteke 
budsjett 


2017 


Budsjett  
forslag 
2017 


Budsjett 
2016 


Regnskap 
2015 


1063 Skattepliktig kjøring 
    1083 Godtgjersle styrer, råd, utval 
 


153 000  153 000  146 679  


1085 Tapt arbeidsforteneste 
 


15 000  15 000  3 694  


1099 Arbeidsgjevaravgift 
 


22 500  22 500  21 203  


1101 Faglitteratur, tidsskrift og aviser 
 


6 000  6 000  6 655  


1159 Andre kursutgifter 
 


50 000  50 000  10 800  


1163 Bilgodtgjersle 
 


5 700  5 800  429  


1171 Reiseutlegg 
   


3 078  


1196 Kontingenter 
 


4 350  4 500  3 500  


1276 Konsulentutgifter 
 


60 000  60 000  1 084  


 
Kontrollutvalet sine utgifter 


 
316 550  316 800  197 122  


1358 Kjøp av tenester interkommunalt (sekr) 
 


162 000  155 000  138 000  


1375 Kjøp frå IKS der kommunen er deltakar (revisjon)  
 


684 450  642 200  601 312  


1429 Mva som gir rett til moms-kompensasjon 
 


226 613  214 300  185 042  


1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet 
 


-226 613  -214 300  -185 042  


 
Kontrollutvalet sitt budsjettforslag 0  1 163 000  1 114 000  936 434  


 
Budsjettauking 


 
4,40 % 


  


      


 


Budsjettforslag frå Rogaland Revisjon IKS 


Vedteke 
budsjett 


2017 
Budsjett  


forslag 2017 
Budsjett 


2016 
Regnskap 


2015 


 


Regnskapsrevisjon, attestasjonar mv. 0  400 950  376 200  314 870  


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 0  283 500  266 000  280 090  


 
Sum oversikt frå revisor 0  684 450  642 200  594 960  


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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Denne analysens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte og administrasjo-


nen i kommunen.  


 


Analysen er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre 


interesserte.  


 


Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av ve-


sentlighet og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre for-


hold kommer frem. 


 


Innhold .................................................................................................................. 3 


1 Innledning ............................................................................................. 4 


1.1 Hjemmel for selskapskontroll ............................................................ 4 


1.2 Aktuelle organisasjons- og selskapsformer ...................................... 5 


1.3 Formålet med selskapsdannelser og valg av selskapsform ........... 6 


1.4 Selskaper omfattet av selskapskontroll ............................................. 7 
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2.2 Heleide aksjeselskaper ...................................................................... 16 


2.3 Interkommunale selskaper ............................................................... 18 


2.4 Deleide aksjeselskaper ....................................................................... 20 


2.5 Andre selskapsformer ....................................................................... 20 


2.6 Indirekte eierskap............................................................................... 21 


3 Forslag selskapskontroller ................................................................. 22 


3.1 Utførte selskapskontroller 2004-2015 .............................................. 22 


3.2 Forslag selskapskontroller 2016-2019 .............................................. 23 
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Oversikt over lovhjemler 


Iht. kommuneloven § 77.5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvalt-


ningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Det er inn-


synsrett i heleide (fylkes)kommunale selskaper iht. kommuneloven § 80. Nærmere be-


stemmelser om selskapskontroll fremkommer av kontrollutvalgsforskriften. 


 


Kontrollutvalgsforskriften § 13 (vår utheving) 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 


etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennom-


føring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommu-


nens eller fylkeskommunens 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 eller fylkestinget selv som kan dele-


gere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


 


Selskapskontrollen i det enkelte selskap 


Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter (eierskapskontroll og forvalt-


ningsrevisjon). Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. 


kontrollutvalgsforskriften § 14.1. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommu-


nens/fylkeskommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eier-


interessene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forut-


setninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. kontroll-


utvalgsforskriften § 14.2, og er nærmere omtalt i den kommunale revisjonsforskriften.  


 


Figur 1 Lovhjemler for selskapskontroll 
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Overordnet analyse Plan for selskapskontroll - 5 - Hå kommune 


 


Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan kommunen kan velge å organise-


re sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens 


organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller andre eiere. Muligheten til eier-


styring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle bortover.  


 


Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering 
Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) 


 


 
 


 


Figuren viser lovhjemler for de aktuelle organisasjons- og selskapsformer. Etat 


/avdeling e.l. og institusjon er virksomheter i selve kommunen. Etat/avdeling e.l. er 


den vanlige organiseringen i en kommune. Institusjon er en kommunal enhet organi-


sert med eget styre. Slike enheter er av mer samfunnsmessig karakter (eksempelvis 


skole, helseinstitusjon o.l.).  


 


Etablering av kommunale foretak er en beslutning om hvordan kommunen vil organi-


sere sin egen virksomhet og tjenesteproduksjon på. Kommunalt foretak er en organisa-


sjonsform som er utformet med tanke på organisering av mer forretningspreget virk-


somhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de 


sentrale kommunale organene.1 Formålet med etableringen kan være begrunnet i sær-


lovgivning eller ønsket om å skille ut utførerleddet. 


 


Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et mar-


ked med risiko- og konkurranseeksponering.  


                                                      
1 Kommunalt foretak avløste i sin tid den gamle organisasjonsformen kommunal bedrift i kommuneloven § 11. 
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IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale opp-


gaver i egenregi for eierne (deltakerne) og hvor det ellers ikke er aktuelt med fortjenes-


te/utbytte (typisk virksomheter som driver med kultur, idrett eller under selvkostre-


gimet). Slike selskap opprettes gjerne når dette gir en effektivitet i kommunenes tjenes-


teproduksjon. Dersom det drives næring med fortjeneste/utbyttemuligheter i et IKS, 


vil dette ofte være skilt ut i heleide datterselskaper som er aksjeselskaper.  


 


Interkommunalt samarbeid gjelder selskaper til løsning av felles kommunale oppga-


ver. Dette står to steder i figuren. Dette skyldes at samarbeidet både kan være en del av 


kommunen eller et eget juridisk selskap (IS). Hvorvidt et interkommunalt samarbeid er 


et eget juridisk selskap, avhenger av selskapets selvstendighet i forhold til kommune-


ne.  


 


Samvirkeforetak, samkommune og vertskommune er egne organisasjonsformer. Sam-


virkeforetak er eid og styrt av medlemmene som har nytte av den virksomhet som dri-


ves. Det er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men har vært 


lite brukt av kommunene. Samkommune er et forpliktende samarbeid inngått mellom 


to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver. Det er nesten ingen kommuner or-


ganisert som samkommune og organisasjonsformen er på veg ut. Den ble opphevet av 


Stortinget i april 2016. Dette skyldes arbeidet med kommunereformen hvor kommune-


sammenslåing anses som et bedre alternativ enn samkommune. Vertskommune går ut 


på at flere kommuner overlater til en bestemt kommune – vertskommune – å utføre 


oppgaver for disse kommunene. Vertskommune er en del av kommunen.  


 


Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan 


være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art. 


 


 


De fleste kommunale selskapsdannelser er et resultat av en fellessatsing av kommune-


ne. Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunene etablerer et foretak eller 


selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. 


 


Motiver for kommunens eierskap i det enkelte selskap (selskapsdannelsen) og valg av 


selskapsform fremkommer av saksutredningene som i sin tid ble utarbeidet. Det sam-


me gjelder kommunens motiver for å gå inn på eiersiden i eksisterende selskaper. Det-


te siste vil kunne være aktuelt fra tid til annen. Eierne står ganske fritt i valg av sel-


skapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for en rekke typer 


virksomheter (energiproduksjon, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper).  
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Selskapsdannelsene begrunnes gjerne i fem ulike motiver. Vi har listet disse opp i ta-


bellen nedenunder. Motivene for etableringen av selskaper er imidlertid ofte sammen-


satte.  


 


Tabell 1 Kommunenes motiver for eierskap 


 


Motiver for eierskap (kommunale selskaper):  


 Finansielt motivert (økonomisk utbytte/redusert økonomisk risiko)  


 Effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger)  


 Samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater)  


 Politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) 


 Regionalpolitisk motivert (posisjonere regionen) 


 


Etablering av datterselskaper 


Datterselskap etableres gjerne som følge av at en ønsker å skille ut spesifiserte deler av 


virksomheten, hvor oppfølging med egne regnskaper og rapporteringer anses hen-


siktsmessig. Et annet forhold er at dette også skal motvirke kryssubsidiering. I tillegg 


kan det være risikomessige og skattemessige grunner. Oppretting av datterselskap fo-


retas av morselskapet, men må være hjemlet/tillatt iht. vedtekter/selskapsavtaler. Det-


te trenger ikke stå direkte. Det kan formuleres som at selskapet kan delta/investere i 


andre samarbeidspartnere/selskaper som har tilknytning til formålet. Eierne i morsel-


skapet vil normalt ikke godkjenne selve opprettingen. 


 


 


Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i 


andre lover enn kommuneloven samt interkommunale samarbeid etter kommuneloven 


og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale 


selskaper (IKS), samvirkeforetak (SA) samt nevnte interkommunale samarbeid (IS). 


Samvirkeforetak er ikke nevnt i kommuneloven § 80 (se nedenfor) og de er nok derfor 


så langt ikke omfattet av innsynsbestemmelsen i kommuneloven.  


 


Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er kommunale foretak (KF), interkommunale 


samarbeid som ikke er egne rettssubjekt og vertskommuner. Slike virksomheter vil 


imidlertid kunne kontrolleres som en del av kommunen på samme måte som etat 


/avdeling e.l. og institusjon. Heller ikke foreninger og stiftelser er omfattet av regel-


verket om selskapskontroll ettersom de er selveide. Det kan likevel være innsynsrett 


her iht. vedtekter eller gjennom vilkår for kommunale tilskudd. 
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Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets 


omfang eller av hvem som er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 


imidlertid bli påvirket av dette. 


 


Det vises her til kommuneloven § 80: 


I interkommunale selskaper, i interkommunale styrer2 og i aksjeselskaper der en kom-


mune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommu-


ner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommu-


nens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 


som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 


og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kon-


trollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 


 


Vi kaller selskaper iht. kommuneloven § 80 for heleide selskaper. Andre selskaper kal-


ler vi deleide selskaper. I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere (typisk 


private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lovreglene. 


Dette gjelder uansett hvor liten/stor de andre eiernes eierandeler er. I slike tilfeller må 


selskapskontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet inn-


syn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være 


regulert i selskapenes vedtekter.  


 


 
Foreninger og stiftelser3 er selveide, og eierstyring kan derfor i prinsippet ikke foretas. 


Begrepet «foreninger» omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles 


for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer «foreningsretten» eller de 


juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget 


lovverk. I stiftelsesloven § 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre til-


syn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens ved-


tekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre or-


ganer enn styre og daglig leder, jf. stiftelsesloven § 36. Her står det bl.a. at disse orga-


nene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller be-


slutte gransking av stiftelsen. 


 


                                                      
2 Interkommunale styrer er her interkommunale samarbeid som er eget rettssubjekt. 
3 En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Næringsdrivende stiftelser har nærings-
virksomhet som formål eller driver med næringsvirksomhet direkte eller indirekte, jf. stiftelsesloven § 4. Et legat er ikke 
så ulikt en stiftelse, men det er ikke noen selskapsform. Et legat har som formål å tildele midler fra en pengegave til per-
soner som oppfyller bestemte kriterier. 
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 Hvor viktig er selskapet for kommunens målsettinger? 


o Økonomisk bidragsyter til kommunen 


o Forvalter store verdier for kommunen 


o Leverer viktige kommunale tjenester 


o Oppnår et politisk mål for kommunen 


  


 Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 


o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger 


o Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunenes eierstrategier og 


vedtatt eierstrategi for selskapet (for selskaper som har dette) 


o Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 


gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 


o Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres 


av selskapet på vegne av kommunene 


o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler (herunder lov-


regler om offentlige anskaffelser, offentlighet og arbeidsmiljø/HMS) 


o Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 


o Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 


o Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 


o Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store 


investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte kommunale til-


skudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 


 


Det nevnes også risikoer vedrørende rolleblandinger/inhabilitet, samhandlingen mel-


lom selskaper i konsern og tilknyttede selskaper, praktisering av selvkostregler, skille 


mellom selvkostdel og næringsdel (herunder om kryssubsidiering), større investe-


ringer, deltagelse i andre selskaper og etablering av datterselskaper. 


 


Her er det listet opp mange ulike typer risikoer. Dette er generelle risikoer. Risikoene i 


punkt 2 (tabellene) tar for seg konkrete risikoer ut fra det som står i selskapenes siste 


årsberetninger, innspill fra rådmennene og ordførerne, informasjon fra den interkom-


munale eierskapsgruppen4 og vår egen informasjon. Men ved selskapskontroll av det 


enkelte selskap, vil alle risikoene være aktuelle som problemstillinger. 


                                                      
4 Den interkommunale eierskapsgruppen er administrativ og består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, 
Sandnes, Sola, Stavanger og Time, samt Rogaland fylkeskommune. Administrasjonene/rådmennene har her et løpende 
samarbeid. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kom-
petanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Eierskapspolitiske problemstilling-
er diskuteres og det utarbeides felles svar, brev og saksutredninger i saker på området. For selskaper som kommunene 
eier sammen, utarbeides det forslag til felles eierstrategier. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. 
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Vi har gjennomført følgende prosess: 


 Innhentet oversikt over kommunens eierskap (selskapene) 


o Dette gjelder både heleide og deleide selskaper 


 Utarbeidet oversikt over selskapene 


o Selskapenes formål (iht. BR-Registrene) 


o Selskapenes vesentlighet ut fra: 


 Vår vurdering av selskapenes betydning for kommunen 


 Innspill fra rådmennene og ordførerne 


o Risikomomenter i selskapene ut fra: 


 Selskapenes årsberetninger for 20155 


 Innspill fra rådmennene og ordførerne 


 Informasjon fra den interkommunale eierskapsgruppen 


 Vår kjennskap til risikoer vedrørende selskapene 


 På dette grunnlag har KU satt opp forslag til selskapskontroller (jf. punkt 3.2) 


 


 
Alle selskaper bør kontrolleres i løpet av en viss periode for å sikre at de forholder seg 


til lovregler (offentlighetsloven, lovregler om offentlige anskaffelser og andre lover 


som måtte være aktuelle). Det samme gjelder politiske vedtak og føringer for selskape-


ne. Disse forholdene er et risikoområde når en kommer langt nok ut eller bort fra 


kommunestyrene/fylkestingene. I punkt 2 har vi listet opp alle kommunens selskaper 


og i punkt 3.1 fremgår det hvilke av disse selskapene som har hatt selskapskontroller. 


 


 


Som nevnt foran i punkt 1.4 er kommunale foretak, interkommunale samarbeid som 


ikke er egne rettssubjekt, vertskommunesamarbeid, foreninger og stiftelser utenfor 


rekkevidden av selskapskontroll. Kommunale foretak, interkommunale samarbeid 


som ikke er egne rettssubjekt og vertskommunesamarbeid vil kunne kontrolleres som 


en del av kommunen på samme måte som etat/avdeling e.l. og institusjon, mens fore-


ninger og stiftelser kan kontrolleres dersom det er innsynsrett iht. vedtekter eller gjen-


nom vilkår for kommunale tilskudd.  


 


Kontrollutvalget vil i planperioden ta nærmere stilling til hvilke selskaper/virksom-


heter som her skal kontrolleres. Dette ligger under forvaltningsrevisjonen. 


 


                                                      
5 Spesielt styreberetninger (det som står om risikoer/utfordringer), de økonomiske resultater og revisors beretninger. 
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Foreslåtte lovendringer har betydning for rammevilkårene til kommunale selskaper. 


 


Det er på høring ny kommunelov med høringsfrist 06.10.16. Lovutvalget har her kom-


met med forslag til en del endringer vedrørende kommunale selskaper. 


 


Ny overordnet bestemmelse og nye samarbeidsformer 


Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven (kapittel 17) som slår fast 


at kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver. Det foreslås også to nye 


samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende 


kommunelov. Dette er regionråd (kapittel 18) og oppgavefellesskap (kapittel 19). Re-


gionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunns-


spørsmål på tvers av kommunegrensene i den region rådet representerer. De skal ikke 


være tjenesteproduserende organer. Kommunale oppgavefellesskap er beregnet på 


samarbeid om enkeltstående tjenester. Modellene er ment å være enklere samarbeids-


ordninger sammenlignet med f.eks. samarbeid etter lov om interkommunale selskaper. 


 


Lovkrav om eierskapsmelding 


Utvalget foreslår i kapittel 27 å innføre et krav om at kommunene skal utarbeide eiers-


kapsmelding for virksomhet som drives i selskaper mv. Eierskapsmeldingen skal utar-


beides minst én gang i valgperioden og skal også omfatte kommunale foretak. 


 


Kommunale foretak 


Utvalget foreslår at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret ikke skal kun-


ne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige dobbeltroller. 


 


Det har vært på høring endringer i IKS-loven med høringsfrist 20.02.15. Endringer er 


enda ikke satt i verk. 


 


Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye reg-


ler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper 


kan tas under ordinær konkursbehandling. Det foreslås også andre endringer i IKS-


loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om sel-


skapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede an-


svaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal 


ha en forsvarlig egenkapital.  


 


De foreslåtte endringer er en konsekvens av å gjøre tilpasninger til regelverket om of-


fentlig støtte ved å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og priva-
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te aktører som opptrer i markedet. KMD sin foretrukne løsning er å åpne for at et IKS 


kan gå konkurs, kombinert med at det det innføres begrenset deltakeransvar, samt stil-


les krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen 


ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ved sin høringsuttalelse ber KS depar-


tementet vurdere nærmere om ikke det er en bedre løsning å reservere IKS-formen for 


virksomheter som er av ikke-økonomisk karakter. 


 


Det har vært på høring evaluering av offentlighetsloven med høringsfrist 25.05.16. Hø-


ringsinstansene ble bedt om å komme med innspill og kommentarer til evaluerings-


rapporten. 


 


Til departementets6 videre arbeid med dette har KS Bedrift gitt følgende innspill: 


 Vi ber departementet gjøre en vurdering av om det fortsatt er behov for at offent-


lighetsloven gjelder for kommunalt eide bedrifter. 


 Dersom departementet vurderer det slik at offentlighetsloven fortsatt skal gjelde 


for kommunalt eide bedrifter, ber vi om:  


o At man ser nærmere på om loven kan klargjøres, bl.a. hva som ligger i at 


virksomheten «hovedsakelig» driver næringsvirksomhet. 


o At departementet vurderer om det kan være hensiktsmessig med et gene-


relt unntak for de minste offentlig eide bedriftene. 


 


NIBR-rapporten om «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 


eierskap» foreslår bl.a. å inkludere eierskapsmelding og eierstrategi i kommuneplanens 


samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen 


skal rulleres. Eierskapspolitikken vil få en forankring i brede politiske prosesser, der 


sakene blir lagt fram for sentrale politiske organer og berørte interesser, og de vil være 


offentlige.  


 


Iht. NIBR-rapporten viser forskning at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for 


at de folkevalgte skal kunne ivareta sine roller på en god måte. Det anbefales at kom-


munene utvikler kompetanse i det administrative apparatet knyttet til den folkevalgte 


eierstyringen, både for utvikling av rutiner og prosedyrer, og for å følge med på opp-


gavene og virksomhetene, og for å gi råd til folkevalgte om eierskapspolitikken. 


 


Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det 


som er lovpålagt.  


 


                                                      
6 Justis- og beredskapsdepartementet. 







Rogaland Revisjon IKS 


Overordnet analyse Plan for selskapskontroll - 13 - Hå kommune 


Kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De leverer grunnleggende tjenes-


ter til innbyggerne og er viktige kompetansemiljøer i sine lokalsamfunn. Dette stiller 


krav til etisk og forsvarlig drift. Bedriften må ha en arbeidskultur som sikrer at man 


følger lover og regler samt at man drøfter etiske problemstillinger når de oppstår.  


 


Store selskaper som følger regnskapsloven er i årsberetningen pliktige til å ta med en 


redegjørelse av hvordan de håndterer samfunnsansvar.7 Selskapsansvar er gjerne også 


en av kommunenes overordnede eierstrategier og dermed omtalt i eierskapsmeldingen 


og eierstrategien for det enkelte selskap (for de selskaper som har dette). 


 


Offentlig støtte er direkte eller indirekte økonomiske fordeler fra det offentlige. Offent-


lig støtte er som hovedregel forbudt, men det finnes en rekke unntak. Bakgrunnen for 


forbudet er et ønske om konkurranse på like vilkår, og støtte som virker konkurran-


sevridende eller proteksjonistisk er derfor forbudt. 


 


Gjennom næringspolitikken kan myndighetene ta i bruk flere typer virkemidler. De 


kan f.eks. tilrettelegge for næringsvirksomhet, sikre kapitaltilgang for deler av næ-


ringslivet og drive aktivt eierskap. Ved alle disse tiltakene kan det offentlige komme i 


konflikt med regelverket om offentlig støtte. Det nevnes spesielt kapitaltilførsler, lån og 


garantier til offentlig eide selskaper.  


 


Stikkordet er ellers kryssubsidiering, som betyr at midler blir flyttet fra skjermet til 


konkurranseutsatt virksomhet. Det offentlige må treffe tiltak for å hindre at kryssubsi-


diering skjer. 


 


Politikere og administrasjonen bør tidlig stille spørsmålet om en planlagt støttetildeling 


er omfattet av regelverket om offentlig støtte, og i så fall, hvilke muligheter og be-


grensninger som finnes. 


 


OPS (offentlig privat samarbeid) 


Næringslivet ønsker ofte at myndighetene går inn på eiersiden i større prosjekter for å 


kunne tiltrekke seg mer kapital enn de er i stand til på det private markedet. Det finnes 


forskjellige typer samarbeid mellom offentlige og private organer, hvorav offentlig 


privat samarbeid (OPS) er et eksempel. Samarbeidet kan medføre at et selskap lettere 


kan etablere seg på et marked. Dermed får selskapet en forretningsmessig fordel i for-


hold til andre firmaer som ønsker å etablere seg på det samme markedet. Nytten av 


samarbeidet kan dermed innebære en økonomisk fordel for selskapet som må vurderes 


opp mot regelverket om offentlig støtte. 


 


  


                                                      
7 Det vises til regnskapsloven § 3-3 c. 
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Egenregi/Offentlig-offentlig interkommunalt samarbeid 


Det offentlige står fritt til å organisere sin virksomhet på den måten de finner mest 


hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De står fritt til å bestemme om de vil bruke 


eksterne leverandører eller om de vil bruke egne ressurser. I det siste tilfellet sier man 


at det offentlige utfører oppgaven/tjenesten i egenregi. Dette kan gjøres alene - eller 


sammen med andre (fylkes)kommuner eller staten (offentlig-offentlig samarbeid). Det 


er her flere måter å organisere samarbeidet på. Ulike typer selskapsdannelser er noen 


av dem. Støttereglene gjelder også slike selskaper dersom de driver økonomisk virk-


somhet, men det er unntak for lovreglene om offentlige anskaffelser når selskapet utfø-


rer sine oppgaver/tjenester i såkalt egenregi for eierne. For at det skal være egenregi 


kreves det at eier (oppdragsgiver) har kontroll med virksomheten og at omsetningen i 


all hovedsak skjer til eierne. Private eierandeler uansett størrelse utelukker egenregi. 


 


KS har siden 2009 utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 


Siste versjon er fra november 2015 og inneholder 21 anbefalinger. Under hver anbefa-


ling er det gjerne flere forhold som tas opp og anbefales. Anbefalingene justeres og re-


videres etter behov. De dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mel-


lom lovregulering og etablert praksis. Anbefalingene gjelder aksjeselskaper (AS), inter-


kommunale selskaper (IKS) og foretak etter kommunelovens kapittel 11. Men de kan 


selvsagt også brukes/tilpasses ved andre selskapsformer. 


 


Som en del av selskapskontrollene ser vi på det som står i KS sine anbefalinger og 


hvordan dette er fulgt opp av eierne og selskapet. Flere kommuner har valgt å ta inn 


sitt forhold til anbefalingene i sin eierskapsmelding. 


 


De tre anbefalingene som går på obligatorisk opplæring av og informasjon til folke-


valgte, utarbeidelse av eierskapsmeldinger samt eierorganets sammensetning og funk-


sjon ser vi på samlet for alle selskaper tilhørende en kommune ved såkalte eierskaps-


forvaltningsprosjekter. Alle «våre» kommuner har nylig hatt/vil snart ha eierskapsfor-


valtningsprosjekter. Opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og sel-


skapsledelse kan også foregå i selskapene. De store og viktige selskapene har gjerne 


dette. 


 


Etikkutvalget i KS har nylig drøftet utfordringer til en del etiske utfordringer og gitt 


noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte 


ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap og at kommunestyret bør 


kjenne til utfordringer som kan oppstå når folkevalgte sitter som styremedlemmer i 


disse.  
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Det understrekes at analysen er på et overordnet nivå. Nærmere undersøkelser av vesentlighet 


og risiko vedrørende kommunens selskaper, kan medføre at også andre forhold kommer frem. 


Det vises til punkt 1.7 om vår metode for gjennomføring av analysen. Selskaper som kan anses 


mindre vesentlige for kommunen og hvor risikoen synes liten, er bare listet opp i oversikten.  


 
Kommunen er direkte eier i 10 selskaper. Analysen dreier seg mest om kommunens 


aksjeselskaper og interkommunale selskaper (7 selskaper). En del viktige kommunale 


formål/tjenester ligger i disse selskapene. Analysen omfatter videre det direkte eier-


skapet (selskapene). Det tas ikke med datterselskaper etc. Men datterselskaper etc. er 


inkludert ved ev. selskapskontroller i morselskapene, jf. punkt 3.1 andre avsnitt og 


punkt 2.6. Det er i all hovedsak drift som er lagt i datterselskaper. Vi tar heller ikke 


med selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning (typisk 


aksjefond). Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. 


 


Selskapenes vesentlighet 


Selskapenes formål, og om selskapene er heleide/tilnærmet kommunalt heleide, vil 


være av betydning for i hvilken grad selskapene kan anses som vesentlige. Vi har vur-


dert selskapene Lyse AS og IVAR IKS til å ha svært høy vesentlighet. Dette skyldes sel-


skapenes formål og betydning for kommunen. Kommunen trekker i tillegg fram KLP. 


Selskapet ivaretar kommunens behov for tjenestepensjonsordninger. 


 


Meningene om selskapenes vesentlighet vil gjerne kunne sprike alt etter hvem en spør. 


Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapene, bru-


kerne av selskapene og meninger om dette for øvrig. Samme selskap vil dessuten kun-


ne ha ulik vesentlighet i den enkelte kommune. 


 


Selskapenes formål 


Selskapenes formål er nedtegnet i formålsparagrafene i vedtektene/selskapsavtalene 


og er felles for eierne. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er 


primært regionalrettet. Det nevnes spesielt energi, VAR (vann, avløp og renovasjon), 


kulturformål og arbeidsmarkedsbedrifter. 


 


Selskapenes vedtektsfestede formål er tatt fra BR-registeret. For Interkommunalt Arkiv 


i Rogaland IKS og Måltidets Hus AS har vi tatt med et utdrag fra formålene.  
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Jæren Industri-
partner 


33,33 % Gjennom næringsverksemd å til-
by program for avklaring, utvik-
ling og vedlikehold av kompetan-
se hos arbeidssøkjarar og tiltaks-
tilsette med spesielle behov. 


 AMB bedrifter er 
inne i en betydelig 
omstilling. Det skal 
sentralt utredes 
nærmere hvor de 
ulike tiltakene skal 
plasseres og finan-
sieres. Ordningen 
med avtaler om le-
vering fra forhånds-
godkjente virksom-
heter for hhv. av-
klaring- og oppføl-
gingstiltak er nå 
omfattet av an-
budskonkurranser 
etter LOA. Flere be-
drifter har tapt an-


bud som følge av 
dette. 
 
Eierne må omstille 
virksomheten til en 
situasjon der opp-
dragene er betyde-
lig mer konkurran-
seutsatt og risiko-
eksponert. Økono-
miske nedgangsti-
der i distriktet for-
sterker dette bildet. 
 
Det er mange slike 
bedrifter i rogaland. 
En fusjon er ganske 
nylig gjennomført 
mellom to selskaper 
og hvor det også 
var inne et tredje 
selskap i prosessen. 
Hva kan innspares 
ved å slå sammen 
flere bedrifter? 


Lyse  3,78 % Skape verdier for kundene, eierne 
og samfunnet. Sørge for en sikker 
og rasjonell energiforsyning til 
selskapets kunder. Være en kun-
deorientert, konkurransedyktig 
aktør og en attraktiv samarbeids-
partner. Kunne tilby kundeløs-
ninger som gir kunden valgfrihet 
og mulighet for effektive og mil-
jøvennlige energiløsninger. Delta i 
næringsutvikling og næringsvirk-
somhet med relevans til kjerne-
virksomhetene, enten selv eller i 


samarbeid med andre, gjennom 
etablering, aksjekjøp, sammen-
slutninger mv. 


 Risikobildet i sel-
skapet er svært 
sammensatt. Dette 
gjelder både sel-
skapets økonomiske 
drift og forsynings-
sikkerhet (strøm, 
internett etc.).  
 
Det skal foretas 
omfattende investe-
ringer i nytt led-
ningsnett på Nord-


Jæren de kommen-
de årene. 
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Lyse har foretatt 
store investeringer 
på gamle og nye 
forretningsområder 
siden starten i 
1999. Det er mange 
heleide datterselsk-
aper som ivaretar 
de forskjellige for-
retningsområdene. 
 
Lovmessige krav 
om funksjonelt og 
selskapsmessig skil-
le for alle nettselsk-
aper, kan medføre 
at flere små Everk 
blir tatt opp i Lyse. 
 
Strømprisene har 
hatt en nedadgåen-
de tendens i flere 
år. Dette forventes 
å kunne fortsette.  
 
Eierkommunene har 
forventninger og 
budsjettering om 
utbytte (iht. utbyt-
teplanen).  
 
Lyse har satset på 
nye forretningsom-
råder som totalt 
sett har gitt eierne 
et godt utbytte. 
Men satsingen er 
forbundet med risi-


ko. Velferdssatsing-
en har ikke vært 
vellykket. Uventede 
politiske hindringer 
og et umodent 
marked blir brukt 
som begrunnelser 
for hvorfor den 
økonomiske sukses-
sen har uteblitt. Ly-
se har solgt vel-
ferdsbiten, men 
fortsetter til dels 
satsingen ved at de 
er medeier i opp-
kjøpsselskapet. 
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Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Interkommunalt 
Arkiv i Rogaland 
(IKA) 


6,14 % Selskapet skal arbeide for at ar-
kivmaterialet fra deltakerne eller 
materiale som disse har ansvar 
for, blir tatt vare på og gjort til-
gjengelig for offentlig bruk, 
forskning og andre administrati-
ve, juridiske og kulturelle formål, 
i samsvar med arkivloven. Sel-
skapet skal tilby depotplass for 
deltakernes arkivmateriale, samt 
veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsfor-
hold for arkivmateriale. Selskapet 
skal i samråd med deltakerne ar-
beide for å utvikle effektive og 
rasjonelle arkivtjenester hos del-
takerne.  


 IKA skal flytte sin 
virksomhet til felles 
Arkivenes Hus på 
Ullandhaug. At flyt-
tingen faktisk gir 
økonomisk gevinst 
og at samlokalise-
ringsmulighetene 
hentes ut er sen-
tralt fremover.  
 
Selskapet står også 
overfor betydelige 
økte oppgaver om 
kommunereformen 
resulterer i flere 
nye kommuner.  
 


Digitaliseringsstra-
tegien og økt elek-
tronisk arkivføring 
har direkte konse-
kvenser for selska-
pet. 


IVAR 5,54 % Levere drikkevann til eierkommu-
nene, motta og behandle avløps-
vann fra eierkommunene, samt å 
motta og behandle avfall fra eier-
kommunene. Selskapet kan også 
påta seg andre arbeidsoppgaver 
eierne og selskapet måtte bli eni-
ge om. Selskapet kan inngå sam-
arbeidsavtaler med kommuner, 
andre selskaper og virksomheter. 
Selskapet kan delta på eiersiden i 
andre selskaper, når dette ligger 
innenfor de rammer kommunelo-
ven og eventuelle andre lo-
ver/forskrifter angir for kommu-
nens deltakelse i selska-
per/forretningsdrift.  


 Risikobildet i sel-
skapet er sammen-
satt. Dette gjelder 
både selskapets 
økonomiske drift 
(selvkostbasert) og 
driftssikkerhet 
(trygg og rasjonell 
vannforsyning og 
avløpshåndtering).  
 
IVAR har et kre-
vende investe-
ringsprogram. Det 
planlagte pro-
grammet har gjort 
det nødvendig å 
utvide lånerammen 
fra 3 til 5 milliarder 
kroner. Eierkom-
munene stiller ga-
rantier. 
 
På hvilket grunnlag 
fattes investerings-
programmet? 
 
Gjennomførings-
tempo knyttet til 
investeringspro-
grammet er en ve-
sentlig risiko for 


eierkommunene, 
da avvik fra bud-
sjettet har dirkete 
økonomiske konse-
kvenser for geby-
rene til innbygger-
ne og selvkostfon-
dene i kommune-
ne. 
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Det er opprettet 
eget heleid datter-
selskap som ivare-
tar næringsdelen. 
Dette selskapet har 
investert i en rekke 
andre virksomheter 
(tilknyttede selska-
per). 


Rogaland Revi-
sjon 


4,16 % Rogaland Revisjon IKS skal utføre 
de lovpålagte revisjonsoppgaver 
for deltakerne. Rogaland Revisjon 
IKS kan utføre andre revisjons-
oppdrag og rådgivning for delta-
kerne og kan utføre revisjons-
oppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 


 Dagens organise-
ring kan medføre 
at det kompetan-
semessige for-
sprang som sel-
skapet har i mar-
kedet kan forvitre.  
 
Det pågår en pro-
sess med Kommu-
nerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS (og 
gjerne flere kom-
munale revisjons-
enheter etter 
hvert) om en mulig 
sammenslåing og 
omdanning til sam-
virkeforetak. Saken 
skal behandles av 
kommunestyrene i 
eierkommunene i 


løpet av høsten 
2016. 
 
Det kan nevnes 
risikoer som mang-
lende like konkur-
ransemessige vil-
kår ettersom of-
fentlig praksis ikke 
er likestilt med pri-
vat praksis. Dette 
forutsetter nok kla-
rere kompetanse-
krav til revisjonen 
og at revisjonsar-
beidet underlegges 
tilsyn av Finansde-
partementet (selv 
om KMD regulerer 
innholdet i revi-
sjonsarbeidet). 
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I deleide selskaper vil det også være andre typer eiere enn kommuner/fylkeskommuner (typisk 


private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn uten at dette avtales med de 


andre eierne eller er vedtektsfestet. Det har i prinsippet ingen betydning hvor liten/stor de andre 


eiernes eierandeler er. 


 


Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Fjord Norge 0,10 % Internasjonal markedsføring og 
tilrettelegging for salg for reiseli-
vet i Rogaland, Hordaland, Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal. 
Det skal særlig arbeides med se-
songutvidelse. 


  


Måltidets Hus 0,71 % Bistå regionens aksjonærbedrifter 
og organisasjoner, som direkte og 
indirekte er knyttet til produksjon 
og markedsføring av mat og drik-
ke, med konsulenttjenester og 
informasjonsutveksling, samt å 
arbeide for å forbedre dagens 
matvareprodukter ved å fokusere 
på råvarens kvalitet og kunnska-
per om denne opparbeidet gjen-
nom våre mattradisjoner. 


  


     


 
 


Selskap Eierandel Selskapets formål Vesent-
lighet 


Risiko 


Biblioteksentralen 
SA 


- Være et serviceorgan for alle ty-
per offentlige biblioteker. Biblio-
teksentralen har til oppgave å 
være hovedleverandør av produk-
ter og tjenester til biblioteker og 
lignende institusjoner. I tillegg 
kan Biblioteksentralen delta 
i/etablere virksomhet med det 
formål å betjene det totale bok-, 
informasjon- og kunnskapsmar-
kedet. Biblioteksentralen skal dri-
ves etter vanlige bedriftsøkono-
miske prinsipper, slik at det ska-
pes økonomisk trygghet og utvik-
lingsmuligheter og slik at andels-
eiernes interesser ivaretas på 
beste måte. 


  


Jæren Friluftsråd 
IS 


1/8 Friluftsråd 
 
(Friluftsrådets oppgaver er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge 
områder av forskjellig slag til all-
menn bruk for medlemskommu-
nenes befolkning) 
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KLP 
 
Kommunal lands-
pensjonskasse 
(gjensidig forsik-
ringsselskap) 


- Selskapet skal ivareta medlem-
menes behov for tjenestepen-
sjonsordninger. Selskapet kan 
også enten selv eller gjennom 
deltakelse i andre selskaper tilby 
andre pensjons- og forsikrings-
produkter, og kan delta i eller 
drive enhver virksomhet som na-
turlig henger sammen med forsik-
ringsvirksomhet og enhver annen 
virksomhet som er tillatt for livs-
forsikringsselskaper, herunder 
administrasjon og forvaltning av 
pensjonskasser. 


  


     


 


 
Kommunen har indirekte eierskap i mange selskaper. Indirekte eierskap er når kom-


munens selskaper har eierandeler i andre selskaper (datterselskaper, datterdatterselsk-


aper, tilknyttede selskaper etc.).8 I tillegg kan selskapene ha eierandeler i hverandre og 


kommunen vil derfor også kunne ha et visst indirekte eierskap på den måten.  


 


Det er særlig disse selskapene som har datterselskaper mv.: 


 Lyse AS 


 IVAR IKS 


 


  


                                                      
8 Datterselskaper og datterdatterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselska-
pet). Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til 
regnskapsloven § 1-4. 


Tabell 2 Kommunens selskaper (indirekte eierskap) - Utvalgte datterselskaper mv 


 


Blant de mest kjente selskapene er følgende: 


Morselskap Datterselskaper mv 


Lyse AS 


 


Lyse Elnett AS, Lyse Neo AS, Lyse Elnett AS, Altibox AS, Lyse Dia-


log AS, Lyse Fiberinvest AS, Lyse Produksjon AS, Lyse Fiber AS, 


Lyse Energisalg AS, Lyse IT AS, NorAlarm AS, Lyse Smart AS, 


Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning AS, Forus 


Energigjenvinning 2 AS, Lyse Sentralnett AS, Skangass AS, Lyse 


Kraft AS, Sira Kvina Kraftselskap DA 


IVAR IKS IVAR Næring AS, Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjen-


vinning 2 AS 


Av sentrale og viktige datterselskaper kan spesielt nevnes Lyse Elnett AS.  


 


Lyse Elnett AS er eiernes nettselskap (med unntak for de eierne som har eget nettselskap). Hå har 


eget nettselskap (Jæren Everk KF). 


 


Selskapets vedtektsfestede formål 


Bygge og drive rasjonelle og sikre overføringsnett for energidistribusjon fra produksjon til forbruker, 


være en kundeorientert aktør, tilby tjenester med eksternt markedspotensial som har relevans til kjer-


nevirksomheten, drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnt samt delta i andre selskap innen 


rammen av ovennevnte formål. 
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Det er i perioden 2004-2015 utført selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon) i 5 av 


kommunens selskaper. Lyse AS har hatt to selskapskontroller i perioden. 


 


En selskapskontroll av ett selskap vil omfatte dette selskapet og heleide datterselska-


per. Andre datterselskaper og tilknyttede selskaper vil bli omtalt, men i utgangspunk-


tet ikke spesielt kontrollert. Dette kommer an på hvilken drift/funksjon som er lagt i 


disse selskapene.  


 


Tabell 3 Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Hå kommune9 


 


Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: 


 2006: Jæren Industripartner AS 


 2008: Lyse Energi AS 


 2010: IVAR IKS 


 2013: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS  


 2015: Lyse AS 


 


Gjennomført av andre:  


 2011: Rogaland Revisjon IKS (Utført av ReVisor AS) 


 


Det er under arbeid en ny selskapskontroll av IVAR IKS. Kontrollen tar også for seg 


datterselskaper mv. Dette gjelder bl.a. energigjenvinningsselskapene. 


 


Kommunen har ikke utarbeidet eierskapsmelding eller eierskapspolitisk plattform med 


overordnede prinsipper for eierstyringen. Kommunen sier at de nå vil utarbeide eiers-


kapsmelding. 


 


Vi hadde i 2013 et eierskapsforvaltningsprosjekt for kommunen. Dette omhandlet 


kommunens eieroppfølging av alle kommunens selskaper og var en ren eierskapskon-


troll. 


  


                                                      
9 Selskapskontroller ble hjemlet i kommuneloven fra 01.07.04. Kontrollene er blitt samordnet med de andre kommunale 
eierne. Lyse Energi AS heter i dag Lyse AS. 
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Forslag settes opp av KU ved deres behandling av denne analysen. 


 







 


 


 


 


 


   


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Lagårdsveien 78 


4010 Stavanger 


 


Tlf 40 00 52 00 


Faks 51 53 40 03 


 


www.rogaland-revisjon.no 


 


www.rogaland-revisjon.no  


 


Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester 








Sannsynlighet 


Konse-
kvens 


  


Stor 
Stor konsekvens, 


liten sannsynlighet 
Stor konsekvens 


Stor sannsynlihget 


Liten 


Liten konsekvens 
Liten sannsynlighet 


Liten konsekvens 
Stor sannsynlighet 


   


  Liten Stor 








  Side 1 av 1 


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 212 


Saksnr. : 16/00213 


Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2016  


 


 


 Art 
Ansvar 101 Politisk sekretariat/ 
Teneste 1100: Revisjon og kontrollutval Vedtak 


Kst. 
Forbruk 
31.07.16 % 


Forbruk 
31.07.15 


Prognose 
ressursbruk 


2016 


 1063 
Skattepliktig kjøring 


 
30  


    1083 Godtgjersle styrer, råd, utval 153 000  78 884  51,6 % 86 995  138 884  


 1085 Tapt arbeidsforteneste 15 000  1 398  9,3 % 
 


2 398  


 1099 Arbeidsgjevaravgift 22 500  11 324  50,3 % 12 266  20 324  


 1101 Faglitteratur, tidsskrift og aviser 6 000  2 000  33,3 % 2 000  6 800  


 1159 Andre kursutgifter 50 000  39 636  79,3 % 
 


45 636  


 1163 Bilgodtgjersle 5 800  380  6,6 % 
 


2 380  


 1171 Reiseutlegg 
 


745  
  


745  


 1196 Kontingenter 4 500  4 200  93,3 % 4 000  4 200  


 1276 Konsulentutgifter 60 000  
    


 Sum kontrollutvalet 316 800  138 597  43,7 % 105 261  221 367  


 1358 Kjøp av tenester interkomm.(sekretariatet) 155 000  104 000  67,1 % 40 000  155 000  


 1375 Kjøp frå IKS (revisjon) 642 200  473 480  73,7 % 308 582  682 000  


 1429 Meirverdiavgift - momskompensasjon 214 300  144 982  67,7 % 96 575  209 862  


 1729 Komp. Moms, påløpt i driftsregnskapet -214 300  -144 982  67,7 % -96 575  -209 862  


 
Sum utgifter til kontroll og tilsyn 1 114 000  716 077  64,3 % 453 843  1 058 367  


       


  


Vedtak 
Kst. 


Forbruk 
31.07.16 % 


Forbruk 
31.07.15   


 


Oversikt frå Rogaland Revisjon IKS 
     


 
Regnskapsrevisjon, attestasjonar mv. 376 200  190 380  50,6 % 163 910  376 200 


 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. 266 000  288 800  108,6 % 144 670  305 800 


 


Sum Revisjonens oversikt 642 200  479 180  74,6 % 308 580  682 000 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 








HÅ KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015 - 2019 
 


Medlemmer:   


 Navn Parti Telefon 


Leder Hans Obrestad  Nl 906 702 43 


N.leder Odd Øverby  SøH 934 38 125 


 Torhild Johanne Riis  Nl 958 73 963 


 Elin Hetland Mong  H 475 01 246 


 Oddmund Gravdal  Krf 977 41 945 


    


Varamedlemmer:   


 Wilhelm Lund  SøH 99542925 


 Kate Sofie Mattingsdal  SøH 41601544 


 Einar Vigrestad  H 93419013 


 Sara Sommerstad Tjelmeland  H 97505922 


 Jan Gunnar Mattingsdal  Krf 99229772 


 Arne Ege  Krf 91728394 


 Signe Husvegg  Krf 97527816 


    


Andre:   


Ordfører Jonas Skrettingland  51 79 30 00 


Rådmann Anne Berit Berge Ims  992 69 387 


Politisk 
sekretær 


Marianne Espedal Boge  51 79 30 12 


RKS 
sekretariat 


Per Kåre Vatland  414 46 180 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 


1 INNLEIING 


Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen.  


Kommuneloven1 slår fast at kommunestyret skal velja eit kontrollutval til å stå føre det løpande 
tilsynet med den kommunale forvaltninga på sine vegne. Kontrollutvalet er m.a. pålagt å sjå 
til at det årleg vert gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, 
måloppnåing og verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader (forvaltnings-
revisjon). 


Kontrollutvalet er i tillegg pålagt å utarbeida ein plan for forvaltningsrevisjon for kvar 
kommunestyreperiode basert på ein overordna analyse av kommunens verksemd2. Det er 
kommunestyret som skal vedta plan for forvaltningsrevisjon. 


Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter kvart blitt ein sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet 
i kommunal sektor og det er difor viktig at kontrollutvalet og kommunestyret bruker plan for 
forvaltningsrevisjon som eit reiskap for å utøva ein mest mulig målretta og effektiv 
tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalet vil ha planen til løpande vurdering og gi 
tilbakemelding til kommunestyret dersom det oppstår tilhøve som gjer endringar/ 
ekstraordinær evaluering naudsynt. 


1.1 Overordna analyse/føremål med planen 


Plan for forvaltningsrevisjon skal bygga på ein overordna analyse av verksemda i kommunen 
ut frå ei vurdering av risiko- og vesentlegheit. Føremålet med den overordna analysen er å 
identifisera behovet for forvaltningsrevisjon på dei ulike sektorer og verksemder. Utdrag frå 
analysen som viser revisors oversikt over vesentlege risikoområde i kommunen er lagt ved 
planen. 


Føremålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driv si verksemd etter 
gjeldande lovføresegner og oppnår dei målsettingane som kommunen har sett for si 
verksemd i vedtekne planar, budsjett, årsmeldingar og andre politiske vedtak. Føremålet kan 
og vera at det vert gjort ein gjennomgang av utsette område for å førebygga uønskte 
hendingar. 


2 OMRÅDE FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 


2.1 Kommunens verksemd 


Kommunens verksemd er i stadig endring. Organisasjonsmessige tilhøve og eksterne vilkår 
knytt til økonomi, sysselsetting, statlege føringar og krav mm. vil variera i løpet av nokre år. 


                                                      
1 Kommunelovens § 77 


2 Forskrift om kontrollutvalg § 10 







Desse variasjonane kan ha innverknad på kva for område der det er mest hensiktsmessig å 
setja inn ressursar til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 


Denne planen er utarbeidd med tanke på forvaltningsrevisjon i kommande 4- årsperiode. 
I tillegg til løpande vurdering av planen kan den bli rullert ved behov, for eksempel etter 2 år. 


Kommunestyret delegerer til kontrollutvalet å gjera naudsynte endringar frå dei vedtatte 
prioriteringane i planen ved behov. Kontrollutvalets tilgjengelige budsjett tilseier at det kan 
gjennomførast 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år i planperioden. 


2.2 Forvaltningsrevisjon i kommunalt heileigde selskap 


Gjennomføring av ein avgrensa forvaltningsrevisjon i kommunalt heleigde selskap er eit valfritt 
alternativ dersom selskapet er heileigd av kommunane3. Dette vil gjelda IKS-er, §27-selskap 
som er sjølvstendige rettssubjekt og kommunalt heleigde aksjeselskap. Det kan vera aktuelt 
dersom funn frå obligatorisk eigarskapskontroll, andre tips, politiske vedtak eller politiske 
føringar viser at det er tilhøve som kontrollutvalet meiner bør bli nærare undersøkt. Det vert 
vist til utarbeidd Plan for selskapskontroll for 2016-2020 samt overordna analyse for selskap. 
Dette er ein sjølvstendig plan som vert lagt fram for kontrollutvalet og kommunestyret. 


3 AKTUELLE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2016-2020 


3.1 Generelt 


Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og dei ressursar som vert 
stilt til disposisjon for oppgåva. Den gjennomførte analysen er ikkje uttømmande og vil 
ikkje kunne ta omsyn til alle tilhøve. Den må sjåast på som eit verkty til å gjera ei prioritering 
av område/tema som er aktuelle for forvaltningsrevisjon saman med dei innspela som er 
mottatt, dialog med revisor og kontrollutvalets eigne vurderingar. 


3.2 Prioriterte område for forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalet Hå har med bakgrunn i drøftingar og prioriteringar vurdert nedanforståande 
område/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i planperioden: 


1. H 


2. O 


I tillegg vil kontrollutvalet i løpet av perioden ha høve til å vurdera prosjekt blant desse 
innbyrdes uprioriterte prosjekta (alfabetisk): 


 A 


 B 


Kvart tema vil bli nærare utdjupa og avgrensa i dialog med revisor i samband med endeleg 
bestilling av prosjekta. 


                                                      
3 Kommunelovens § 80. 







4 RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
Revisor skal fortløpande melda frå til kontrollutvalet om resultat av gjennomført forvaltnings-
revisjon i form av ein utarbeidd rapport4. Vidare er kontrollutvalet pålagt å rapporta 
tilsvarande til kommunestyret. Kontrollutvalets behandling med innstilling til kommunestyret 
blir derfor fortløpande sendt vidare til behandling i kommunestyret. 


5 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
Kontrollutvalet skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon sjå til at kommunestyres vedtak i 
tilknyting til behandling av rapport om forvaltningsrevisjon vert følgt opp av 
administrasjonen5. Det skal og rapporterast om tidlegare saker som etter utvalets meining 
ikkje er blitt følgt opp på ein tilfredsstillande måte. 


Rapportering til kommunestyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 
oversending av enkeltsaker etter at dei er behandla i kontrollutvalet. 


6 SLUTTORD 


Kontrollutvalet ber om delegert fullmakt til å bestilla forvaltningsrevisjon på andre område 
enn dei som er prioritert i planen dersom kontrollutvalet meiner dette vil ha høgare 
nytteverdi. Kommunestyret har og mynde til å pålegga kontrollutvalet å gjennomføra 
konkrete bestillingar i løpet av planperioden dersom det er ønskjeleg. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg til planen: 


Utdrag av overordna analyse 


Samla liste over mottatte innspel til planen (?) 


                                                      
4 Forskrift om revisjon § 8 


5 Forskrift om kontrollutvalg § 12 
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Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 144 


Saksnr. : 16/00207 


Innkomne innspel til plan for forvaltningsrevisjon 


 


I førebuingane med å lage ny plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalet i Hå harr 


samtalar med både den politiske og administrative leiinga i kommunen Målet for samtalane 


var å få innspel til planen. I dette notatet har sekretariatet samla desse innspela i eit dokument.  


Notatet vert oppdatert med dei innspela kontrollutvalet sjølv kommer med når dei gjer sine 


vurderingar. Eventuelle innspel som reisor og sekretariatet kjem med, vil og verte lagde inn. 


Innspel frå den politiske leiinga 
1. Helse og sosial. Sparer pengar (brukar mindre enn budsjett) – Får brukarane dei 


tenestene dei har krav på, og har tenestene kommunen leverer den kvalitet den skal ha. 


2. Går ein vidare på fyste punktet: Har kommunen den fagkompetanse den treng på alle 


områda: Helse, Oppvekst (skule, barehage mm.) Teknisk.  


3. Kommunen fekk kritikk frå Fylkesmannen m.o.t. skule, på grunn av resultat Er det så 


galt som fylkesmannen seier. Kor trykker skoen – sjå på ressursbruk og kompetanse i 


skulen.  


4. Korleis er kommunens system for tilbakemeldingar på skriftlege spørsmål til 


kommunen. Svarar ein innsendaren og skjer dette innan rimeleg tid. (Vurdering i høve 


til fristar i lovverket, - (fristar i forvaltningslova eller særlover). 


5. Barnehage i Hå skårar lågt på kommunebarometeret. Ein er klar over at ei årsak kan er 


mangel på pedagogar. kommunen har teke grep for å heve kompetanse men dette tek 


tid.  


6. Helse tenke framover. Korleis sikre gode tenester til innbyggjarane, rett samansetning 


av tenester og bygge kompetanse  


Innspel frå administrasjonen 
1. Generelle risikopunkter kommunen er arbeider med: 


a. Innføre målstyring  


b. Fokus på innkjøp  


c. Etikk 


d. Spesialundervisning – grøt i kommunebarometeret 


e. Mindreårige flyktningar – desse er plassert i heimar med avtale 


f. Økonomisk hjelp til sjølvhjelp. Sidan Hå kommune er vertskommune, er tala i 


KOSTRA «unormale» samanlikna med andre kommunar. 


g. Planleggingskompetanse – kommunen slit med å rekruttere fagfolk på dette 


området.  


2. Rådmannen sine forslag  


a. Flyktningar – utfordringar med busetting og integrering 


b. Innkjøp – omfattande og komplisert regelverk  


c. Spesialundervisning/tilpassa opplæring – samanlikna med andre kommunar 


3. Områder som vart nemnde av kontrollutvalet i dialogen: 


a. Pleie og omsorg – rehabilitering 


b. Rusvern 
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Innspel frå kontrollutvalet 
1. Hjelp til rusavhengig og personer med psykiske lidingar 


a. Bruk av tvang når dei ikkje har samtykkekompetanse.  


2. Busetting og integrering av flyktningar 


3. Kommunen som serviceorgan for dei som er svakt stilte 


a. T.d. born i skulen –  


4. Psykiatri 


5. Kommunens kompetanse, i dag og i framtida 


6. Politikarane sitt innspel nr 1: Helse og sosial. Sparer pengar (brukar mindre enn 


budsjett) – Får brukarane dei tenestene dei har krav på, og har tenestene kommunen 


leverer den kvalitet den skal ha. 


a. Får innbyggarane det ei treng 


b. Er tenestene innretta slik at det skapar trygglik for brukarane 


c. Bruk av velferdsteknologi – vert brukarane meir einsame og har mindre 


kontakt med andre.  


Innspel frå revisor 
 


Innspel frå sekretariatet  
 


 


 


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 
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Kontrollutvalet i Hå 
 


Arkivkode : 217 


Saksnr. : 16/00292 


Statusoversikt over kontrollutvalet sine saker september 
2016 
 


 


Saker1 frå bestilling til behandling i kontrollutvalet 


Forvaltningsrevisjonar 
Vedtatt 


sett i gang 
Estimert 
tidsbruk 


Status/for-
venta ferdig 


Merknader 


1. Skulemiljøet i Hå 24.02.2016 200 timar 26.10.2016 Rapporten er klar til neste møte  


Selskapskontrollar 
    


1. Selskapskontroll IVAR IKS 15.06.2016 33 timar 
 


 


Andre saker    
 


1. Overordna analyse selskapskontrollar 15.04.2015   Vedlegg til plan for selskapskontroll 


Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Planlagt 


følgd opp 
Kommentarar 


1. Jordvern 26.11.2014 15.04.2015 Kst: 07.05.2015 20.04.2016  


2. Vedlikehald av kommunale bygg 02.09.2015 15.06.2016    


Selskapskontrollar      


1. Selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon 
Lyse AS 


03.09.2014 17.06.2015 Kst: 10.09.2015 07.090.2016 Vert følgd opp i dette møtet 


Andre saker til oppfølging      


1. Eigarskapsmelding  03.09.2014 Hausten 2015  


Som ledd i oppfølginga av SK-
rapporten Eigarskapsforvaltning 
vil kontrollutvalet ha eigarskaps-
melding når denne føreligg. 


2. Overordna analyse forvaltningsrevisjon  15.04.2015 24.02.2016   Vedlegg til plan for forvaltn.rev. 


Saker som er avslutta 


Forvaltningsrevisjonar Bestilt Handsama 
Handsama av 


/dato 
Følgd opp 
av K.utv. 


Kommentarar 


1.       


Selskapskontrollar      


1.       


Andre saker til oppfølging    
  


1.       


 


 


 


Per Kåre Vatland 


Seniorrådgiver 


                                                 
1
 Forhold vedrørande ein sak, som blir behandla i dette møtet er skrive med kursiv 





		Saker  frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

		Saker under behandling i kommunestyret og til vidare oppfølging

		Saker som er avslutta






  Side 1 av 2 


Notat 
 


 
Arkivkode :  
Saksnr. :  


 


 


Til : Rogaland kontrollutvalgssekretariat 


Fra : Rådmennene i eierkommunene Lyse AS 


Dato : 06.06.2016 


Kopi : Lyse AS v/styrets leder og konsernsjef 


 


Selskapskontroll: Lyse AS  


Rådmennenes statusrapport om oppfølging av anbefalinger 


_________________________________________________________________ 


 


Rådmennene i nevnte kommuner har samarbeidet om statusrapport på oppfølging av 


anbefalinger gitt eierkommunene i selskapskontrollen av Lyse AS av juni 2015. Ved  


behandlingen av rapporten i kommunene Lund, Strand og Sandnes ble det vedtatt noen tillegg 


for videre oppfølging. Disse omtales også i denne statusrapporten. 


 


1. Anbefaling om at alle eierkommunene bør vedta en og samme felles eierstrategi, herunder  


at både kommunestyrene og generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen involveres  


i prosessen og at eierstrategien vedtas av generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen 


 


I høringsuttalelsen til rapporten fremholdt rådmennene at den spesifikke eierstrategien overfor 


Lyse AS skal revideres i valgperioden 2015-2019. Den reviderte eierstrategien vil utarbeides 


etter en ny mal som eierkommunene har utviklet. Det betyr en enda mer tydelig eierstrategi, 


både når det gjelder kjernevirksomheten, kjerneområdet og de økonomiske sidene av 


eierskapet i selskapet. 


 


Arbeidsprosessen for revisjonen vil bli utformet høsten 2016 i et samarbeid med selskapet. 


«Styrets melding til eierne 2016» vil her være et innspill i arbeidet. Det tas sikte på at 


oppstarten av arbeidet kan skje i en felles samling mellom aksjonærene og selskapet. 


Utarbeidelsen av selskapsspesifikk eierstrategi innebærer at forslaget behandles politisk i 


eierkommunene. Innspill og forslag til endringer søkes samordnet så langt som mulig, og en 


endelig versjon fremmes for godkjenning i by-/kommunestyrene. Bedriftsforsamlingens rolle 


i prosessen avklares i samråd med selskapet og bedriftsforsamlingens leder. 


 


For å sikre tilstrekkelig kvalitet i arbeidet, nødvendig forankring og politisk behandling i 16 


eierkommuner tar det naturlig nok tid å ferdigstille en revidert eierstrategi for Lyse AS. Det 


legges derfor til grunn at dette arbeidet vil pågå i 2017 med endelig behandling i 


eierkommunene årsskiftet 2017/2018. Det kan legge til rette for en mulig orientering i ordinær 


bedriftsforsamling og/eller generalforsamlingen våren 2018.   


 


2. Anbefaling om at eierkommunene bør avklare nærmere bedriftsforsamlingens rolle ved 


større strategisaker. 


En vurdering av selskapets styrende organer og fremtidig innretning av ansvar og oppgaver 


for disse, innenfor rammen av aksjelovens bestemmelser, er noe som kan bli ett av flere tema 


i revisjon av eierstrategien. Erfaringer med bedriftsforsamlingens funksjon, sett i lys av 


oppgaver og ansvar som følger av vedtektene, må her legges til grunn. Å forsterke 
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mulighetene for politisk behandling i eierkommune i forkant av store strategiske beslutninger 


i bedriftsforsamlingen kan være et særlig tema å se nærmere på i revisjonen. 


 


3. Anbefaling til styret om å drøfte med eierne om det er hensiktsmessig å offentliggjøre 


avkastningsmål og avkastning for de enkelte virksomheter, f.eks. gjennom styrets melding 


til eierne.  


En slik drøfting er naturlig å gjøre som del av arbeidet med revidert eierstrategi. Etablerte 


systemer i dag, slik som 3-årig rullerende utbytteplan, ekstern verdisetting av selskapet annet 


hvert år mv. er formålstjenlige for eierne. Ytterligere behov for avkastningsmål må blant 


annet sees opp mot fortsatt høy kvalitet på selskapets prognoser som benyttes i kommunenes 


4-årige handlings- og økonomiplaner. Stadig strammere kommuneøkonomi fordrer høy 


kvalitet i budsjetterte inntektsanslag om bl.a utbytte fra Lyse AS. Det tilligger konsernstyret å 


konkretisere eventuelle avkastningsmål for de enkelte datterselskapene i konsernet. 


Eierstrategien overfor Lyse AS gjelder konsernet. 


 


4. Oppfølging av fire anbefalinger vedtatt av by-/kommunestyrene i Lund, Strand, Sandnes 


Lund kommunestyre har vedtatt at eierkommunene/valgkomiteen bør ha som mål å 


fremskaffe styrerepresentanter som kompetansemessig er jevnbyrdige med konsernledelsen.   


Basert på vedtekter og aksjonæravtale er det i gjeldende eierstrategi overfor Lyse AS 


redegjort for betydningen av en styresammensetning som tjener selskapet hensyntatt ulike 


behov over tid, bl.a. avhengig av de utfordringene selskapet står overfor. I revisjonen av 


eierstrategien kan dette vurderes nærmer. Samtidig er det igangsatt et arbeid i selskapet for å 


se nærmere på rammer og kriterier for valgkomiteens arbeid. Revidert eierstrategi må være 


samordnet her. 


 


Strand kommunestyre har vedtatt at det skal skaffes klarhet i om Strand kan delta med en 


representant i rådmennenes administrative eierskapsgruppe (saksutredere). Rådmennene har 


bekreftet at Strand kommune kan delta i gruppen. Strand kommune deltar i gruppens arbeid i 


saker som har relevans for kommunen. 


 


Sandnes bystyre har i sitt vedtak påpekt viktigheten av meroffentlighet og åpenhet, så langt 


det er forretningsmessig forsvarlig. Videre har bystyret bedt om at strategien knyttet til 


sponsing revideres og drøftes med generalforsamlingen. Spørsmålene om åpenhet og 


meroffentlighet er naturlige temaer i revisjon av eierstrategien, innenfor de rammer som 


gjelder for selskapets virksomhet. Strategi for sponsing er en del av selskapets markedsføring. 


En nærmere redegjørelse kan for eksempel være aktuelt at selskapet gir aksjonærene i et 


eiermøte. Det vil gi selskapet anledning til å orientere om gjeldende strategi og aksjonærene 


rom for å stille spørsmål og gi innspill. Åpenhet om sponsorstrategien følger av gjeldende 


eierstrategi og videreføres i revidert strategi. 
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KONTROLLUTVALET I HÅ KOMMUNE 
PROTOKOLL 


 
 


Utval:  


Kontrollutvalet i Hå 
 


Møtenr.: 


3 /2016 


Møtedato: 


15.06.2016 


Utvalssaksnr.: 


16/16 - 24/16 


Disse møtte: 
Hans Obrestad 
Odd Øverby  
Torhild Johanne Riis  
Elin Hetland Mong  
Oddmund Gravdal 


Forfall / varamedlemmer: 
 
 


Andre som var tilstade: 
Rådmann Anne Berit Berge Ims (sak 17 og 18) og økonomisjef Bente Iversen (sak 17) 
frå kommunen. 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad og revisor Therese Kristiansen frå Rogaland 
Revisjon IKS. 
Seniorrådgivar Per Kåre Vatland frå Rogaland Kontrollutvalssekretariat. 


 


 Side 


Saker til behandling 


16/16 16/00201-6 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.04.2016 2 


17/16 16/00335-1 Orientering om kommunens tertialrapport pr 30.04.02016 2 


18/16 15/00038-6 
Rapport forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av kommunale 
bygg 


3 


19/16 16/00326-1 
Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - 
IVAR IKS 


4 


20/16 16/00207-10 
Oppsummering av møtet med politikarane - innspel til 
plan for forvaltningsrevisjon 


4 


21/16 16/00203-3 
Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for 
kontrollutvalet 


5 


22/16 16/00213-9 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30.04.2016 5 


23/16 16/00292-8 Statusoversikt juni 2016 6 


24/16 16/00207-15 
Ny plan for forvaltningsrevisjon - oppsummering og 
prioritering av prosjekter 


6 


Referat-/meldingssaker 


2/16 16/00202-1 Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS 7 


Eventuelt 
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Innkallinga ble godkjent utan merknader.  
 
 
 
16/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 20.04.2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Hå gokjenner protokollen frå møtet den 20.04.2016.  
 


Møtebehandling 
I protokollen frå  sak 9 står det i vedtaket at utvalet godkjenner protokollen 
frå 17. juni 2015. Denne dato er feil, rett dato skal være 24. februar 2016. 
Dette vert retta opp.  
 
Votering 
Me denne rettinga vart forslag til vedtak samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå gokjenner protokollen frå møtet den 20.04.2016. 
 


[Lagre]  
 
 
 
17/16 Orientering om kommunens tertialrapport pr 30.04.02016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Hå tek økonomisjefen sin gjennomgang av rekneskapen pr. 
30.04.2016 til orientering.  
 


Møtebehandling 
Økonomisjef orienterte om tertialrekneskapen 30.04.2016. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek økonomisjefen sin gjennomgang av rekneskapen 
pr. 30.04.2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
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18/16 Rapport forvaltningsrevisjon - Vedlikehald av kommunale bygg 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET I HÅ TIL Å 
FATTE FØLGJANDE VEDTAK: 
 
Kommunestyret i Hå tek forvaltningsrevisjonen Vedlikehald av kommunale 
bygningar til orientering.  


Rapporten vidaresendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar.  


Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt 
vedtak.  


 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om rapporten.  


Kontrollutvalet sette frå fyljande forslag til nytt avsnitt to i vedtaket, avsnitt 
to og tre i forslaget:  


Av rapporten vil kontrollutvalet framheve føljande: 
- Viktigheten av politiske og kommunal forankring gjer at vedlikehalds-


behovet skal presenterast slik at det synleggjer behovet for 
vedlikehaldskostnader.  


- Det skal lagast ei prioriteringsliste, der ein også tek omsyn til 
inneklima, fuktproblem, branntekniske omsyn og universell utforming,  


- Dette skal gjerast kvart år og leggast fram i god tid før budsjettet skal 
handsamast.  


- Punkt om eigedomsforvaltning bør leggast inn i folkevald opplæringa 
 
Votering 
Forslag til vedtak, med det framsett tilleggsforslaget, vart samrøystes 
vedteke. 
 
Vedtak 
KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET I HÅ TIL Å 


FATTE FØLGJANDE VEDTAK: 
 
Kommunestyret i Hå tek forvaltningsrevisjonen Vedlikehald av kommunale 
bygningar til orientering.  


Av rapporten vil kontrollutvalet framheve føljande: 


- Viktigheten av politiske og kommunal forankring gjer at 
vedlikehaldsbehovet skal presenterast slik at det synleggjer 
behovet for vedlikehaldskostnader.  


- Det skal lagast ei prioriteringsliste, der ein også tek omsyn til 
inneklima, fuktproblem, branntekniske omsyn og universell 
utforming,  


- Dette skal gjerast kvart år og leggast fram i god tid før budsjettet 
skal handsamast.  
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- Punkt om eigedomsforvaltning bør leggast inn i folkevald 
opplæringa 


Rapporten vidaresendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjonar og anbefalingar.  


Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om 
korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt 
vedtak. 
 


[Lagre]  
 
 
 
19/16 Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - IVAR IKS 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 
IVAR IKS i samarbeid med andre eigarar i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som ligg føre.  


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 
IVAR IKS i samarbeid med andre eigarar i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som ligg føre. 
 


[Lagre]  
 
 
 
20/16 Oppsummering av møtet med politikarane - innspel til plan for 


forvaltningsrevisjon 
 


FORSLG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet tek førebels innkomne innspel frå politikarane til orientering.  


De mottekne forslaga vil saman med andre innspel, danne grunnlaget for 
kontrollutvalet sine prioriteringar i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.  


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet tek førebels innkomne innspel frå politikarane til orientering.  


De mottekne forslaga vil saman med andre innspel, danne grunnlaget for 
kontrollutvalet sine prioriteringar i den nye Plan for forvaltningsrevisjon. 
 


[Lagre]  
 
 
 


21/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for 
kontrollutvalet 


 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å 
orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalet 
startar med å invitere rådmannen til møtet 7. september 2016. 


Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står 
for tur ikkje har anledning til å møta.  


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalet ynskjer å sette rådmannen og økonomisjef nedst på lista. I 
tillegg vil kontrollutvalet eigedomssjefen. 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å 
orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalet 
startar med å invitere Eigedomssjefen til møtet 7. september 2016. 


Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står 
for tur ikkje har anledning til å møta. 
 


[Lagre]  
 
 
 


22/16 Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30.04.2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Hå tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016 
til orientering. 


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
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Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016 
til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
23/16 Statusoversikt juni 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt juni 2016 til orientering.  
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt juni 2016 til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
24/16 Ny plan for forvaltningsrevisjon - oppsummering og prioritering av 


prosjekter 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som 
utvalet kom fram til i dette møtet samt oppdatere oversikta over innkomne 
innspel. 


Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette 
møtet og tar sikte på å sluttføre arbeidet med planen og fatte endeleg 
vedtak i det møtet.  


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalet kom med sine innspel til planen. Oversikta over innkomne 
innspel vert oppdatert med desse.  
Kontrollutvalet valde å utsetje prioriteringa til møtet i oktober.  
 
Det vet sett fram nytt forslag til vedtak:  


«Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere oversikta over innkomne 
innspel til plan for forvaltningsrevisjon med dei innspela som 
kontrollutvalet kom med i møtet.  


Prioritering av prosjekter vert utsett til møtet i september.» 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


Side 7 


 
Votering 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere Oversikta over innkomne 
innspel til plan for forvaltningsrevisjon med innspela frå kontrollutvalet, 
med dei innspela kontrollutvalet kom med i møtet . 


Prioritering av prosjekter vert utsett til møtet i september. 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 


2/16 Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS 


 
 
 
 
 
EVENTUELT 


Ingen saker. 


 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalet 
        Sekretær for kontrollutvalet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur 







