Saksfremlegg
_x_
___
Arkivsaksnr.
2020/1446-5

Utv.saksnr.

Arkiv:
255

Originaldokument
Dokumentet er oversatt
Saksbehandler:
Venke Sandnes Hermansen

Utvalg
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk
Formannskapets innstillingsmøte
Kommunestyret

Dato:
04.05.2021

Møtedato

ENDRING AV VEDTAK – UTBYTTE OG STYREHONORAR I KOMMUNALE
SELSKAPER
Melding om vedtak sendes til:
Saksbehandler
Revisjonen
Det vises til:
Kommunestyrets vedtak 14/21
Sakens bakgrunn:
Kommunestyret har i sak 14/21 av 08.04.2021 tilføyd ordlyden «Styrehonorarene for
kommunens representanter tas med i den årlige eierskapsmeldingen» i vedtaket.
Eierskapsmeldingen er ikke en årsmelding og således ikke er en naturlig arena for
denne type opplysninger. Eierskapsmelding behandles som hovedregel en gang i
valgperioden, etter hvert valg. Annen behandling er kun hvis det er behov for store
endringer. Små oppdateringer som følge av endringer i Enhetsregisteret skjer uten
vedtak av kommunestyret. Det vil derfor ikke være naturlig å ta med styrehonorar for
kommunens representanter i eierskapsmeldingen.
Informasjon om styrehonorar er ivaretatt gjennom rapporteringskravet i
eierskapsmeldingens punkt 2.6.4. Det vil si protokoller oversendes ordfører og gir
ordfører grunnlag for å følge opp og kontrollere at kommunens interesser blir ivaretatt i
tråd med eierskapsmelding. Protokollene skal refereres for kommunestyret, og vil på
den måten etter hver generalforsamling bli informert til eiere.
Styrehonorar fastsettes av generalforsamlingen jf. aksjeloven §6-10. Aksjeloven gir ikke
kommunestyret myndighet til å fastsette styrehonoraret.
Eier kan gjennom eierskapsmeldingen gi signaler om ønsket størrelse på
styrehonoraret, men fastsettelse av styrehonorar er det kun generalforsamlingen som
kan foreta. Eiers signaler og ønsker fylles inn i feltet for forventninger under gjeldende
selskap i eierskapsmeldingens kapitel 3.
Per i dag har alle selskaper der Kautokeino kommune har en betydelig eierandel
følgende forventning satt inn i feltet forventninger:

«At godtgjørelse til styret bør utformes slik at den fremmer verdiskapningen i selskapet
og fremstår som rimelig ut i fra styrets økonomiske- og strafferettslige ansvar, målkrav,
kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Styrets godtgjørelse skal ligge på et
moderat nivå.»
Dersom kommunestyret ønsker å gi mer presis føring på styrehonorarets størrelse må
dette gjøres spesifikt hvor hver virksomhet og fremgå i eierskapsmeldingens kap. 3. Det
vil da være et signal om en ca størrelse på styrehonorar, ikke en fastsettelse av
honoraret.
Det foreslås at kommunestyret fjerner setningen «Styrehonorar for kommunens
representanter tas med i den årlige eierskapsmeldingen» fra sitt vedtak 14/21 av
08.04.2021.
Slik at vedtaket blir i tråd med det opprinnelige forslag til vedtak.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke skal opprettes særskilte retningslinjer for utbytte og
styrehonorar til 100% eide kommunale selskaper.

