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Det vises til:
Kommunestyrets vedtak 22/16 Selskapskontroll – Interkommunalt arkiv Finnmark IKS
Vedlegg:
-

Utkast til ‘Eierskapsmelding for Kautokeino kommune’
KS Eierforum – ‘Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak’

Saksfremlegg:
Kommunestyret har i sak 22/16 bedt rådmannen om (kortfattet, se vedtak for full tekst):
-

Å utarbeide en eierskapsmelding for Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS som også
ivaretar endringer i ny IKS lov.
Oppfølging av følgende anbefalinger i rapportens kapittel 7:
- Eierstrategi utarbeides
- Samhandling kommunestyret og kommunens eierrepresentanter
- Gjennomføre obligatorisk kurs for de folkevalgte
- Evaluering av selskapsavtalen
- Øvrige forhold som fremkommer i anbefalingene fra KS Eierforum

Vurdering:
En eierskapsmelding omfatter normalt sett én felles melding for alle selskaper kommunen har
eierinteresser i. En eierskapsmelding inneholder alle de elementer som kontrollutvalget har
ønsket fremlagt i denne saken.
Rådmannen har utarbeidet et utkast til Eierskapsmelding for Kautokeino kommune, og denne
gjelder for alle virksomheter som kommunen har eierandeler i. Dette er en grovskisse for

hvordan en eierskapsmelding bør se ut og av denne kan en se omfanget av en slik melding.
Dette er et veldig nyttig dokument for internkontroll både i kommunen og for kommunens
eksterne virksomhet, og det er med på å sikre bedre oversikt både for kommunens
administrasjon, kommunestyret og innbyggerne i Kautokeino kommune.
Rådmannen foreslår at vedlagte utkast til ‘Eierskapsmelding for Kautokeino kommune’ gis
anledning til å arbeides videre med, med ny frist i mars 2017. En eierskapsmelding er et
omfattende dokument som skal inneholde mye informasjon om vår virksomhet i eksterne
selskaper, samt forholdet mellom politikere, administrasjonen og de selskaper kommunen har
eierandeler i og plikter for disse. Kommunestyret kan eventuelt opprette et utvalg som jobber
videre med utarbeidelsen av Eierskapsmeldingen og dennes innhold.
Det skal vurderes og tas stilling til eierstrategier, retningslinjer for økonomisk styring og faglig
samarbeid, plikter for representanter mm (se utkastet). Det skal foretas en vurdering på
overordnet nivå og konkret i forhold til det enkelte rettssubjekt. Det skal også tas stilling til
politisk styring (eierskapsstrategi og samhandlingsstrategi) for det enkelte selskapet. Dette
hadde vært veldig nyttig å fått tilbakemeldinger fra kommunestyret på underveis i arbeidet.
Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret oppnevner representanter som kan arbeide
sammen med administrasjonen i dette arbeidet.
Det ble påpekt fra kontrollutvalget at endringene i IKS-lov skal legges inn i
Eierskapsmeldingen. De siste foreslåtte endringene i IKS-loven vil IKKE trå i kraft i 2017, dette
følger av Kommuneproposisjonen 2017. Disse endringene er så omfattende at det må utsettes.
Utkastet bør også sendes på høring i selskapene som kommunen har eierandeler i før endelig
forslag legges frem for kommunestyret til vedtakelse. På grunn av stor saksmengde høsten 2016
har dette ikke vært mulig å få til.
Rådmannen minner om at vi er i ferd med å oppløse Andarguolban eiendomsselskap AS og
overføre eiendelene til kommunen. Dette vil trolig være ordnet ved årsskiftet. Videre arbeides
det for sammenslåing av Kautokeino Utleiebygg AS og Kautokeino boligselskap AS. Dette vil
trolig skje i løpet av 2017. Dette er ikke tatt hensyn til i utkastet.
Videre gjelder denne saken kun VEFIK, og kontrollutvalget har i oktober bedt om en tilsvarende
gjennomgang av VEFAS IKS. Disse vil begge to være omfattet av den nye eierskapsmeldingen.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens forslag til etterretning og ber rådmannen utarbeide endelig
forslag til Eierskapsmelding til møtet i mars 2017.
Kommunestyret oppnevner x representanter som skal bistå administrasjonen i arbeidet med
eierskapsmeldingen.

