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Saksopplysninger:
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det hensiktsmessig. Det er uttrykt i planen at det er ønskelig at
kontroll koordineres der flere aktuelle kommuner er medeiere i samme selskap.
Det er vedtatt oppstart av selskapskontroll ved Interkommunalt arkiv Finnmark IKS i de
øvrige eierkommunene i Vest-Finnmark. Hasvik kommune har eierandeler i IKA Finnmark
og kan samordne med de andre kommunene. Dette vil ikke ha noe å si for
prioriteringsrekkefølgen som allerede er vedtatt. VEFAS IKS har første prioritet og en
eventuell oppstart av selskapskontroll ved Interkommunalt arkiv Finnmark IKS vil komme i
tillegg til dette.
Selskapskontrollen avgrenses i tråd med ovennevnte plan til obligatorisk eierskapskontroll,
jfr. Kontrollutvalgsforskriften § 14, 1. ledd.
I første omgang gjennomføres eierskapskontroll i selskapene. Hvis det er indikasjoner på at
det er behov for ytterligere kontroller (forvaltningsrevisjon) i noen av selskapene, vil
kontrollutvalget måtte ta stilling til dette senere.
Planen for selskapskontroll inneholdt også følgende kriterier:
Endringer i planen.
Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen, der kontrollutvalget finner det
nødvendig.
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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Hvem som skal utføre selskapskontroll.
Det er kontrollutvalget selv som tar stilling til hvem som skal gjennomføre
selskapskontrollen (jf. forskrift om kontrollutvalg § 13, 3. ledd). Av planen fremgår det
at kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS skal ha ansvaret for gjennomføring av
eierskapskontrollene.
Samordning.
Det er uttrykt i planen at det er ønskelig at kontroll koordineres der flere aktuelle
kommuner er medeiere i samme selskap.
Kontrollutvalget tilrådes med bakgrunn i ovennevnte å iverksette eierskapskontroll av
Interkommunalt arkiv Finnmark IKS. Ettersom det er flere eierkommuner i Vest-Finnmark i
tillegg til Hasvik kommune, nærmere bestemt Karasjok, Kvalsund, Alta, Hammerfest, Måsøy,
Nordkapp, Kautokeino, Porsanger og Loppa kommuner, er det ønskelig at kontrollen
samordnes disse imellom.
Eierskapskontroll
I et interkommunalt selskap har kontrollutvalgets kontrollør tilgang til alle opplysninger, også
de som finnes i selskapet (jf. kommuneloven § 80). Eierskapskontroll innebærer en vurdering
av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til rapportering og informasjonsflyt fra et
eierperspektiv. Eierskapskontrollen vil gå ut på å kontrollere om kommunens eierinteresser i
selskapet blir ivaretatt. Denne dreier seg primært om å kontrollere at den som utøver
kommunens eierinteresser, utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle
virksomhetsloven (lov om interkommunale selskap) og i tråd med kommunens vedtak og
forutsetninger. Utøvelsen av eierskapet vil også bli sammenholdt mot KS ”Anbefaling om
eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og
foretak”.
Eierskapskontrollen har følgende to hovedproblemstillinger:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser i selskapet?
o Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
I tillegg vil problemstillinger om andre forhold kunne reises og bli belyst innenfor rammene
av eierskapskontroll dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Dersom det skulle bli behov for det under selve gjennomføringen av kontrollen, bør
problemstillingene kunne justeres av kontrolløren.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Hasvik kommune for 20132016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll
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(eierskapskontroll) av Interkommunalt arkiv IKS. Kontrollen koordineres med de
øvrige eierkommunene.
Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
- Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
- Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak
og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god
eierstyring og selskapsledelse?
o Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved
behov.
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