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RAPPORT ETTER EIERSKAPSKONTROLL 2020

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i sak 09/2021 på møte 3. februar 2021:
Kontrollutvalget tar KUSEK IKS's rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune
til orientering og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i rapporten.
Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok
kommune til orientering og slutter seg til anbefalingene i denne. Kommunestyret ber
kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten.

Rett utskrift bekreftes.
Alta, den 16.03.2021
Tom Øyvind Heitmann/sign.
Sekretær for kontrollutvalget
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Oversendelse av sak fra kontrollutvalget i Karasjok kommune til
kommunestyret - Rapport etter eierskapskontroll 2020
Rapport etter eierskapskontroll 2020 - Karasjok - endelig versjon.pdf;
Saksfremlegg - KU-sak 9-2021 Rapport etter eierskapskontroll 2020.pdf;
Særutskrift - Vedtak i kontrollutvalget i sak 09-2021 - Rapport etter
eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune.pdf

Vedlegg:

Hei.
Vedlagt oversendessakfra kontrollutvalgettil behandlingi kommunestyreti Karasjokkommune—KU-sak09/2021 —
Rapportetter eierskapskontroll2020.
De tre vedlagte saksdokumenteneskalfølge sakentil kommunestyret.
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Jan Henning Fosshaug/Tom Øyvind Heitmann

Vedlegg:
- Rapport etter eierskapskontroll 2020, Kusek IKS

Saksopplysninger:
Kommuneloven stiller krav til kommunen om å føre kontroll med at kommunens interesser i
selskap kommunen har eierskap i blir ivaretatt på en betryggende måte.1
Kommunestyret i Karasjok har etter innstilling fra kontrollutvalget vedtatt «Plan for
selskapskontroll 2017-2020» den 15. desember 2016 i sak 87/2016.
På bakgrunn av ovennevnte plan har kontrollutvalget i Karasjok kommune bestilt en
obligatorisk eierskapskontroll fra KUSEK den 24. mai 2017 i sak 6/2017.
Fra kontrollutvalgets bestilling framgår det at følgende hovedproblemstillinger skal besvares:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser i selskapene?

I Kommuneloven § 23-2 første ledd.
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Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
2. Hvordan utøves kommunes eierinteresser?
Er det i samsvar med KS eierforums anbefalinger for eierstyring?
Ihht. lov og forskrifter på bl.a. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) og
revisjon?
Kontrollør er av kontrollutvalget gitt myndighet til å justere, eventuelt tilføye
problemstillinger ved behov. Kontrollør har valgt å justere og tilføye noen problemstillinger.
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling har KUSEK IKS utført eierskapskontroll i
Karasjok kommune og rapporterer resultatet av sitt arbeid gjennom vedlagte rapport
Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune.
Kontrollen er gjennomført i tråd med intensjonene som er lagt gjennom kommunestyrets plan
for selskapskontroll i perioden 2017-2020, hvor obligatorisk eierskapskontroll skal i størst
mulig grad fange opp kommunens eierskapsforvaltning i bred sammenheng slik innstilt fra
kontrollutvalget.
Metodisk sett har innhenting av opplysninger skjedd kvalitativt ved skriftlig intervju med
kommunedirektør, i tillegg til informasjon fra åpne kilder så som protokollgjennomgang fra
kommunestyre- og formannskapsmøter, møter i eierorgan, relevant lovverk, kommunens
finansreglement mv. Kontrollen har samtidig skjelnet mot KS eierforums anbefalinger om
god eierstyring, selskapsledelse og kontroll.
Kontrollen er avgrenset til perioden fra og med konstituering i kommunestyret i oktober 2019
og frem til kontrolltidspunkt i 2020.
Kontradiksjon:
Rapporten er forelagt kommunedirektøren til uttalelse og lovens krav vedrørende
kontradiksjon anses dermed å være oppfylt. Kommunedirektørens uttalelse framgår av
vedlegg i rapporten.
Hovedkonklusjon og anbefalinger i rapporten:
Hvordan utøves kommunens eierinteresser?
På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer vi det slik at Karasjok kommune kun delvis
utøver sin eierskapsstyring i tråd med KS sine anbefalinger på området.
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer vi det slik at det er rom for forbedringer når
det gjelder Karasjok kommunes rutiner for oppfølging, rapportering og evaluering av sine
eierinteresser i selskaper.
Anbefalinger
På grunnlag av de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefaler vi at Karasjok
kommune iverksetter følgende tiltak i tilknytning til sin eierskapsforvaltning:
•

Sørger for at det utarbeides eierskapsmelding i samsvar med kommunelovens krav.
Eierskapsmeldingen bør inneholde blant annet følgende:
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Risikoprofil for selskapene kommunen er medeier i, herunder risiko som går utover
finansiell risiko
— Rutiner for jevnlig evaluering av selskapsavtaler/vedtekter og andre relevante
forhold sett opp mot kommunens formål med eierskapet i det enkelte selskap
Rutiner som sikrer at kommunestyret blir gjort kjent med saker som skal behandles
i de ulike selskapenes eierorganer
Rutiner som sikrer jevnlig rapportering fra kommunens eierrepresentanter til
kommunestyret om møter og vedtak i selskapenes eierorganer
Rutiner for opplæring av folkevalgte i tema om eierstyring og selskapsledelse,
gjerne i forbindelse med folkevalgtopplæring etter kommunestyrevalg
— Et særskilt fokus på selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL) med hensyn til
økonomistyring og størrelse på renovasjonsavgiften

Sekretariatets tilrådning:
I. Kontrollutvalget tar KUSEK IKS's rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i rapporten.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til anbefalingene i denne. Kommunestyret ber kommunedirektøren
følge opp anbefalingene i rapporten.
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