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Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte dokument fra sekretariatet: Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017-2020.
Sekretariatet har i dokumentet foretatt en felles overordnet analyse for samtlige 10 kommuner i
Vest-Finnmark og på bakgrunn av analysen utarbeidet forslag til plan for selskapskontroll i
planperioden 2017-2020 i dokumentets Del 3.
Obligatorisk eierskapskontroll:
Det er anbefalt at hver enkelt kommune internt foretar obligatorisk eierskapskontroll jfr.
bestemmelsene i kommunelov § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
Slik eierskapskontroll har tidligere kun vært knyttet mot enkelt selskap og på den måten gitt et
lite helhetlig bilde av kommunens totale eierskapsforvaltning. Samtidig viser det seg
erfaringsmessig at konklusjonene fra de ulike kontrollene blir relativt identiske.
Slik sekretariatet vurderer det vil den anbefalte modellen, ved å tilknytte kontrollprosjektet til et
utplukk av kommunens selskapsportefølje som indikatorer, gi kontrollutvalget og kommunen et
mere helhetlig bilde av kommunens totale eierskapsforvaltning og samtidig øke muligheten for å
avdekke eventuelle svakheter i eierskapsforvaltningen.
Frivillig selskapskontroll i enkeltselskap:

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no

Alta
Altaveien 96
Pb. 303 Bossekop, 9502 Alta
Tlf. 907 07 571

Hammerfest
Sjøgata 25
Pb. 95, 9615 Hammer fest
Tlf. 95780657/ 78 40 29 06
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I tillegg til obligatorisk kontroll er det anbefalt at det foretas selskapskontroll i form av
forvaltningsrevisjon i et utvalg av selskaper ut fra kriteriene i analysedelen. Disse kontrollene er
ikke lovpålagt, og derfor opp til kommunen selv å avgjøre om slik kontroll er ønskelig eller ikke.
For Hasvik kommunes vedkommende gjelder dette:
 VEFIK IKS eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark og er foreslått for de øvrige
eierkommunene i Vest-Finnmark.
 Hammerfest Energi AS som i tillegg eies av Hammerfest og Kvalsund kommune.
Det er ikke nevnt særskilt i dokumentet, men sekretariatet vil anbefale, både av økonomiske og
rasjonelle hensyn, at eventuell selskapskontroll av nevnte selskaper samordnes med de øvrige
eierkommuner. VEFIK IKS eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark og er foreslått for de
øvrige eierkommunene i Vest-Finnmark og settes derfor som første prioritet. Det har i tidligere
planperioder vært gjennomført kontroll av Hammerfest Energi AS og den settes derfor sist i
prioriteringsrekkefølgen.
Videre må det nevnes at forvaltningsrevisjon i kommunens selskap ikke er involvert i
kommunens plan for forvaltningsrevisjon hva angår kommunen selv, og er heller ikke iberegnet
i budsjetterte revisjonskostnader. Slik selskapskontroll vil derfor måtte finansieres særskilt
gjennom eget vedtak i kommunestyret i det enkelte tilfelle. Ved selskapskontroll av VEFIK IKS
vil det dessuten være nødvendig å innhente tilbud på tjeneste fra annen revisjonsenhet.

Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget tar opplysningene i dokumentet «Overordnet analyse og Plan for
selskapskontroll 2017 – 2020» til etterretning og slutter seg til anbefalingene i dokumentets
del 3 hva angår Hasvik kommune.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017-2020».
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 3 hva angår Hasvik
kommune, og godkjenner dette som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.
Følgende kontroller prioriteres i planperioden:
1. Generell eierskapskontroll av Hasvik kommunes forvaltning av sine eierinteresser i
selskap kommen har eierskap i jfr. bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og
kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapene i følgende
prioriterings rekkefølge:
VEFIK IKS.
Hammerfest Energi AS.
Det forutsettes at selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med øvrige
eierkommuner.
Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av kontrollprosjektet
før dette iverksettes.
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Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
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