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Del 1 – innledning

1 Forord/ om analysen

Dokumentet inneholder grunnlaget for overordnet analyse i forbindelse med utarbeidelse av
plan for eierskapskontroll i kommunene: Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana,
Nesseby, Båtsfjord , Sør – Varanger og Finnmark fylkeskommune . Analysen har som formål å
kartlegge den enkelte kommunes1 selskapsportefølje og forvaltning av gitt portefølje.

De overordnede spørsmålene i analysen redegjør for kommunens eierskap ( med fokus på
selskaper innen for KL § 80) og i særdeleshet hvordan eierskapet forvaltes. Videre vil
analysen ta for seg en vesentlighet og risikovurdering som resulterer i en anbefaling til
kontrollutvalget .

Analysen bygger på overordnet informasjon og vil derfor ikke være totalt de kkende for
kommunens eiendeler utenfor § 80.

1.1 Leserveiledning

Del 1 tar for seg selskapskontroll, plan for selskapskontroll og fremgangsmåte den
overordnede analysen bygger på.

Del 2 presenterer innsamlet informasjon om kommunens eierskapsportefølje samt risiko og
vesentlig he tsvurderinger av porteføljen for hver enk e l t kommune. Analysen utgjør
grunnlaget i anbefalinger til prioriteringsrekkefølgen.

Del 3 presenterer forslag til prioritet og har som formål å denne grunnlag for
kontrollutvalgets prioriterin ger og endelig plan for selskapskontroll.

1 Ordet «kommunene» inkl. også fylkeskomm unen

Foreslåtte endringer i ny kommunelov
I høringsforslag til ny kommunelov vedrørende eierskap er det et skal krav
vedrørende eierskapsmeldinger. Denne skal si noe om kommu nens prinsipper for
eierstyring og formålene kommunen har med disse. Eierskapsmelding skal behandles
og vedtas av kommunestyret hver valgperiode.
Pr. juni 2017 er det ikke et krav om at kommuner skal ha eierskapsmeldinger.
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2 Selskapskontroll

Hjemmel
Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (KL) § 77 nr 5 og for øvrig n ærmere omtale i
forskrift om kontrollutvalg kap. 6, §§ 13 – 15. I tillegg gir KL § 80 en innsynsrett i selska per
som fullt ut eies av kommuner . Denne retten gjelder for kommunenes kontrollutvalg og den
som på utvalgets vegne utfører selskapskontroll.

Figur 1: Selskapskontroll – overordnet skisse

Kontrollutvalgets funksjon er definert i KL § 77 nr. 5:

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m» .

Kontrollutvalgets oppgaver er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6, §§ 13 – 15

Kap. 6 § 13 Selskapskontroll
« K ontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser
i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret/ fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll . Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut
fra risiko – og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selsk apene . Planen skal vedtas av
kommunestyret/fylkestinget selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre
kontrollen.»

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariat, revisjonen eller

andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og uavhengi g revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS èr, aksjeselskap og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter.

MEN innsynsretten kan kun benyttes overfor selskaper som er fullt ut – direkte eller
indirekte – eid av kommuner
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§ 14 Selskapskontrollens innhold
«Kontr ollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forval tningen av
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den
som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/
fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner kap. 3 . »

§ 15 Rapportering om selskapskontrollen
«Kontrollutvalget fastsetter sel v hvordan utført kontroll skal rapporteres til utvalget,
herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av kontroll og den
som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de
forhold s om omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi
rapport til kommunestyret/fylkesting om hvilke kontroller som er gjennomført samt om
result atene av disse.»

§ 80 Innsyn og undersøkelser i selskaper
«I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter §
27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre
kommuner, fylkes kommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle
aksjer, har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes
påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valg te
revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og
kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet . Kommunestyret/ fylkestinget kan
fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter m.v. som skal sendes
kommunens kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og
har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt m øter i representantskap
og tilsvarende organ.»

3 Risiko – og vesentlighetsanalyse

Kontrollutvalgene kan bruke verktøy som risiko – og vesentlighetsanalyse for å velge ut
selskaper til selskapskontroll. Følgende kriterier kan være til hjelp når kontrollutval get skal
prioritere selskaper som kan være aktuelle for selskapskontroll

3.1 Kriterier for risikovurderinger

I henhold til risikovurdering kan disse forholdene fokuseres på:
Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
Driver selskapet i tråd med vedtekter, gjeldende lover og regler, samt på en
økonomisk forsvarlig måte
Etikk og omdømme
Tidligere gjennomførte eierskapskontroller
Tidligere avdekkede risikoforhold i selskapet
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3.2 Indikasjoner på risiko

Eksempler på indikasjoner på risiko kan v ære2:
Negativ økonomisk utvikling (egenkapital, likviditet, avkastning)
Negativ medieoppmerksomhet
Store endringer (organisasjon, lederskifte, målsetninger, markedssituasjon)
Uklar eller komplisert organisering av selskapet
Rollekonflikter (for eksempel se ntrale politikere i styret)
Svak eierstyring
Urealistiske eller uklare mål
Politisk kritikk

3.3 Kriterier for vesentlighetsvurdering

Selskaper som er heleide av en eller flere kommuner
Selskaper hvor kommunen har omfattende eierinteresser i form av flertall av aksjer
eller stor økonomisk del i forhold til aksjekapital
Selskap som yter et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere
Tidligere erfaringer om selskapet har vært gjenstand for eierskapskontroll.

4 Metode

Utarbeidelsen av dette plandokument ble g jennomført sommeren 2017.

Følgende metoder ble benyttet for å samle inn data for å kartlegge risikoforhold knyttet til
relevante selskaper for selskapskontroll:

Dokumentanalyse , tidligere års gjennomførte eierskapskontroller og sekretariatets
kjennskap t il fylkeskommunen.

4.1 Dokumentanalyse

Dokumentanalysen bygger på gjennomgang av kommunenes eiermeldinger der dette
foreligger, selskapenes nettsider, selskap enes årsmeldinger, kommunale dokumenter ,
kommunens nettside samt Proff.no, Brønnøysundregistrene og aksjeregisteret.
Dokumentasjon som ikke er tilgjengelig via kommunens nettsider har blitt etterspurt i
kommunen.

2 Midthjell B. S 2016 Overordnet analyse for selskapskontroll . Kommunerevisoren 16(1) S 10 - 15
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4.2 Behandling i kontrollutvalgene

Analysedokumentet «Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020» skal
behandles i kontrollutva lgene høsten 2017.

Dokumentets del 3 inneholder et forslag til selskap s kontrollprosjekter ut fra de vurderinger
som er gjort i selve analysedelen. Forslag til plan for selskapskontroll vil bli fremmet for det
enkelte kontrollutvalg ut fra dette, tilpasse t den enkelte kommune.

Del 2 - Risikokartlegging

5 Overordnet eierstrategi

Formålet med en godt formulert, aktiv og åpen eierstrategi er å unngå risiko for avvikende
eierskapsforvaltning og ivareta kommunens kommunenes eierinteresser i selskaper
kommunen sitter med eierandel i. Dette legger til rette for et rammeverk for eierstyring og
oppfølging av selskapene slik at selskapene tjener kommunens formål med eierskapet.

Flere av kommunene har årsmeldinger, årsregnskap og eierskapsmeldinger som inkluderer
en oversikt over hvilke selskaper kommunene har eierandeler i.

Selskapene innenfor KL § 80 følges opp etter gjeldende lovverk/ vedtak for IKS og
kommunaleide selskap (ikke kommunale foretak) . Selskapene utenfor § 80 følges opp på
forskjellige måter avhengig av hvor stor andel kommunen eier.

6 Oversikt over selskaper per kommune

Oversikten over selskaper er i hovedsak hentet fra hver enkelt kommunes årsregnskaper,
årsmeldinger, eierskapsmeldinger, Proff.no, aksjeregistret og Brønnøysundregistrene.

Selskapene blir presentert i to tabeller for hver kommune, en for selskaper som kommer inn
under KL § 80 (interkommunale selskaper og aksjeselskaper som er heleid av kommunen
eller eid sammen med andre kommuner og /eller fylkeskommuner) . Dette er selskaper som
kommu nen har full innsynsrett i og som sekretariatet kan utføre selskapskontroller på og
evt. komme med anbefaling om forvaltningsrevisjon.

Den andre tabellen tar for seg en oversikt over selskaper som kommunen har eierskap i, men
faller utenfor KL § 80 (inneb ærer innslag av private interesser). Dette er selskaper som
kommunen ikke har mer innsynsrett i enn andre aksjonærer. Fremdeles kan kommunen
gjennomføre begrensede selskapskontroller med hensyn til hvilken grad selskapet opptrer i
tråd med eierens intensjo n , valg og opplæring av styrerepresentanter i tråd med
kommunenes regler og rutiner og om rapportering fra selskapene samsvarer med
retningslinjene.
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6.1 Vardø kommune

6.1.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurd ering

ASVO Vardø Vernet bedrift 100 % Lav risiko
Vardø kommunale
bolig og
eiendomsselskap AS

Utleie av egen eller
leid eiendom

100 % Lav risiko, høy
vesentlighet

ØFAS AS Avfallsbehandling –
gjenvinning og
renovasjon

10,75 Stor vesentlighet.
Medium risi ko

Varanger Kraft AS Energiforsyning 12,5 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

KomRev NORD
IKS

Offentlige
revisjonstjenester

Utvidelsen ikke
registrert juni 2017

Lav risiko

IKA Finnmark IKS Arkivtjenester Deltaker med delt
ansvar

Lav risiko

Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlige
revisjonstjenester

Deltaker med delt
ansvar

Oppløsning registrer t
I Brønnøysund juni
2016

Nora senteret IKS Omsorgstjenester Delt ansvar Lav risiko
Varanger museum
IKS

Museumsdrift Delt ansvar Vardø;
Vadsø og Sør -
Varanger

NB endringer 2017
mangler i registrene

6.1.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets form å l Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Biblioteksentralen
SA

bokhandel Eiere: 424
kommuner, 14
fylkeskommuner,
KS og Norsk
bibliotekforening

Lav risiko

Østhavet Utgivelse avis 22,73 % – øvrige
private bedrifter og
personer

Vardø Fiskeriselskap
AS

Foretaket er slettet i foretaksregisteret 10. 11. 2008

Vardø Pomor AS Faglig, vitenskapelig
og teknisk
virksomhet

36,13 % . Øvrige
eiere private fi rmaer
og personer

Lav risiko

Finnmark Forskning Finnes ikke i offisielle registrer
Vardø
havfiskeselskap AS

Foretaket er slettet i foretaksregisteret 06.03.2006
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Finnmark reiseliv as Foretaket eies 100 % av Nord Norsk reiseliv as, som igjen eies med
16, 82 % av Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, Rica
Hotels og private aksjonerer har resterende aksjepost

6.2 Vadsø kommune

6.2.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Varanger museum
IKS

Museumsdrift Delt ansvar Vardø;
Vadsø og Sør -
Varanger

NB

Norasenteret IKS Omsorgstjenester Delt ansvar Lav risiko
Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Oppløsning av selskapet er meldt til Brønnøysund juli 2016

IKA Finnmark IKS Arkivtjenester delt ansvar Lav risiko
Vara nger ASVO AS Vernet bedrift 100 % Lav risiko
Vest Finnmark
Kommunerevisjon
IKS

Offentlige
revisjonstjenester

Utvidelsen ikke
registrert pr. juni
2017

Varanger kraft Kraftforsyning 21.88 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

6.2.2 Selska per utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Hermetikken
kulturnæringshage
AS

Bedriftsrådgivning 15,9 % øvrige SIVA
og mange private.

Varanger
næringssenter AS

Bedriftsrådgivning 47.15 % øvrige
private

Desti nasjon
Varanger AS

Markedsføring
reiseliv

Slettet fra foretaksregisteret 23.08.2016

Sagat samisk avis Utgivelse aviser 40 A - aksjer
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6.3 Lebesby kommune

6.3.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Fin nmark miljø –
tjeneste AS

Avfallsbehandling –
gjenvinning og
renovasjon

59 aksjer. 9,83 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko.
Høy vesentlighet

Luostejok kraftlag
SA

Energiforsyning Finner ikke i offisielle register at Lebesby
kommune har andeler i sels kapet

Nordkyn vekst as Vernet bedrift 55 aksjer 100 % Lav risiko
Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Delt ansvar Oppløsning av
selskapet er meldt til
Brønnøysund juli
2016

KomRev Nord IKS Offentlig revisjon Fra 01.01.2017
IKA Finnmark IK S Arkivtjenester Delt ansvar Lav risiko
Nora – senteret IKS Omsorgstjenester Delt ansvar Lav risiko
Nordkapp region
havn IKS

Havnetjenester Delt ansvar
Nordkapp og
Porsanger
kommuner

6.3.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Ko mmentarer og
risikovurdering

Biblioteksentralen Bibliotekdrift 1 andel Ingen risiko
Chris – festivalen as Festivaldrift 100 % Høy risiko, lav

vesentlighet
Finnkirka AS Turisme 600 aksjer, 57,58 %

øvrige private
Høy risiko, lav
vesentlighet

Finnmark h avfiske Hav og kystfiske 70207 aksjer 0,87 %
øvrige 2 andre
kommer og 3 private
be drifter

Høy risiko, lav
vesentlighet

Fiskeribygg as Utleie av egne eller
leid lokaler

23.750 aksjer. 26,39
% øvrige private

Høy risiko, lav
vesentlighet
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6.4 Gamvik kommune

6.4.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Delt ansvar Oppløsning av
selskapet er meldt til
Brønnøysund juli
2016

Museene for
kystkultur IKS

museumsvirk somhet Delt ansvar

Gamvik eiendom AS Utleie av egne og
leid eiendom

100 % Høy risiko Høy
vesentlighet

Finnmark
miljøtjeneste

Avfallsbehandling –
gjenvinning og
renovasjon

55 aksjer. 9,83 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko.
Høy vesentlighet

KomRev Nord IKS Offentlig revisjon Fra 01.01.2017
IKA – Finnmark IKS Arkivtjenester Delt ansvar Lav risiko

6.4.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

6.5 Berlevåg kommune

6.5.1 Selskaper innenfor § 80

Selskaps navn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Varanger kraft as energiforsyning 20 aksjer 6,25 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

Berlevåg
eiendomsselskap as

eiendomsforvaltning 100 % Høy risiko Høy
vesentlighet

F innmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Delt ansvar Oppløsning av
selskapet er meldt til
Brønnøysund juli
2016

KomRev Nord IKS Offe nt lig revisjon Fra 01.01.2017
Tana arbeidsservice
as

Vernet bedrift 28 %

IKA Finnmark IKS Arkivtjenester Delt a nsvar Lav risiko
Museene for
kystkultur IKS

museumsvirksomhet Delt ansvar
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6.5.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Kraftforum Berlevåg
AS

Bedriftsrådgiving 50 aksjer 27,03 %
øvrige er private
aktø rer

Sangkraft Berlevåg
as

Konsert og
teaterbyrå m.m

13 aksjer 11,9 %
øvrige er private

6.6 Tana kommune

6.6.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Del t ansvar Oppløsning av
selskapet er meldt til
Brønnøysund juli
2016

Vest – Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon 01.01.2017

Tana kommunale
eiendomsselskap AS

Utleie av egen eller
leid eiendom

60 aksjer 100 % Org.nr. 971 186 801

Tana kommuna le
eiendomsselskap KF

Utleie av egen eller
leid eiendom

Org.nr 990 137 544

Tana arbeidsservice
AS

Vernet bedrift 72 %

Sapmi Næringshage
as

bedriftsutvikling 25 %
Endret org.form
22.02.2016

Eier Finnmark
investeringsselskap
100 %

Varanger kraft AS ener giforsyning 13 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

ØFAS ANS Renovasjon.m.m. 36 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

Tanahall as Treningssenter og
andre sport s -
aktiviteter

66 %. Resterende
Viddas AS

Nora - senter et IKS Omsorgstjenester Delt ansvar Lav risiko
IKA Finnmark IKS Arkivtjenester Delt ansvar Lav risiko
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6.6.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Samisk nærings - og
utredningssenter as

Næringsutviklin g 88 % øvrig privat
aktør

Endret org.form
22.02.2016

6.7 Nesseby kommune

6.7.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Sapmi Næringshage Næringsutvikling 25 %
Endret org.form
22.02.2016

Eier Finnmark
inves teringsselskap
100 %

Destinasjon
Varanger

Markedsføring
reiseliv

Slettet fra foretaksregisteret 23.08.2016

ØFAS ANS Renovasjon.m.m. 11,79 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

Varanger kraft AS energiforsyning 6,25 % Store økonomiske
verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Delt ansvar Oppløsning av
selskapet er meldt til
Brønnøysund juli
2016

Vest – Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon 01.01.2017

Nora - senteret IKS Omsorgst jenester Delt ansvar Lav risiko

6.7.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering
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6.8 Båtsfjord kommune

6.8.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Båts fjord
kommunale
boligselskap as

Utleie av egen eller
leid eiendom

100 %

Båtsfjord invest as Bedriftsrådgivning 100 %
Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Delt ansvar Oppløsning av
selskapet er meldt til
Brønnøysund juli
2016

Vest – Finnmark
kommunerevisjon
IKS

Offentlig revisjon Delt ansvar 01.01.2017

Varanger kraft Energiforsyning 9,38 %
ØFAS Renovasjon 10,7 % Store økonomiske

verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

Nora - senteret IKS Omsorgstjenester Delt ansvar Lav risiko
IKA Finnmark IKS arkivtjenester Delt ansvar Lav risiko

6.8.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Finnmark havfiske
as

Hav - og kystfiske 1,41 % øvrige: 2
kommuner og 3
private aktører

Båtsfjord BHT as Helsetjene ster 54,6 % øvrige
private aktører

Båtsfjord service as Vernet bedrift 70 % øvrige private
aktører

Båtsfjord
boligselskap as

Eiendomshandel og
utleie

50 % og 50%
Båtsfjordbruket

Studiesenteret.no IT drift og su pport 6,67 % +flere
kommuner og 2
priv ate

Båtsfjord
Laboratorium AS

laboratorevirksomhet 33 % private aktører

Linken næringshage
as

bedriftsrådgivning 13 % + SIVA og
mange private
aktører

Båtsfjord private
videregående skole
as

Undervisning 25 % øvrige private
aktører
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6.9 Sør – Varanger k ommune

6.9.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Varanger museum
IKS

Museumsdrift Delt ansvar Vardø;
Vadsø og Sør -
Varanger

Mangler i balansen

Nora – Senteret IKS Omsorgstjenester Delt ansvar Mangler i balansen
IKA Finnmark IKS arkivtjenester Delt ansvar Mangler I balansen
ØFAS ANS Renovasjon 15,35 % Store økonomiske

verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

Aurora kino IKS kinodrift Delt ansvar (Alta og
Tromsø)

Sør – Varanger
utvikling AS

bedriftsr ådgivning 100 %

Brenselsutsalget as Vernet bedrift 100 %
Varanger kraft Energiforsyning 31,25 % Store økonomiske

verdier. Lav risiko,
høy vesentlighet

6.9.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Sør – Varanger
invest as

hovedkontortjenester 9,75 % øvrige
private aktører

Lav risiko

6.10 Finnmark fylkeskommune

6.10.1 Selskaper innenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentarer og
risikovurdering

Hålogaland teater
AS

Underholdning og
teatertjene ster

25 %

Nord Norsk film –
senter as

Nord Norsk
Filmproduksjon

33,33 % resterende
Nordland og Troms
FK

Filmfond Nord AS Fremme audiovisuell
produksjon

33,33 5 Resterende
Nordland FK

Verdensarvsenter for
bergkunst – Alta
museum

Forvaltning av
oppgave r vedr.
bergkunst

50 % Alta museum
ivaretar
fylkeskommunens
oppgaver
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Barentssekretariatet
IKS

Sikre regional
eierskap til
Barentssamarbeidet

Finnmark, Troms og
Nordland FK deler
eierskapet

Sapmi Næringshage Næringsutvikling Endret org.form
22.02.20 16

Ingen eierandel.
Inngått avtale med
IFI om forvaltning
av 10 mill kr .

IKA Finnmark IKS arkivtjenester Delt ansvar
VIGO IKS Internettdesign og

programmering
19 fylkeskommuner

6.10.2 Selskaper utenfor § 80

Selskapsnavn Selskapets formål Eierandel Kommentar er og
risikovurdering

Hermetikken
kulturnæringshage
AS

Bedriftsrådgivning 3,5 % - 22 av 629
aksjer

Nord Norsk reiseliv
AS

reiselivstjenester 16,82 % Øvrige:
Nordland og Troms
FK, Rica hotels +
andre private

Dansearena Nord Produksjon og
formi dling av dans

Stiftet av
Hammerfest
kommune, Nordland,
Troms og Finnmark
FK

Innovasjon Norge Øve innflytelse på
den nasjonale og
regionale
næringspolitikken

Næringsdep. 51 %
fylkeskommunene
49 %, 2,58 % pr FK

Varanger lyd AS Tilbyder av total
produksjon til st ørre
konserter og arr.

20 % øvrige private
aktører

Eierskapet skal
søkes avviklet jf. FU
sak 54/13
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Del 3 Forslag til selskapskontrollprosjekter

På bakgrunn av den informasjonen som fremkommer i dokumentanalyse og sekretariatets
erfaringer f ra tidligere eierskapskontroller og kjennskap til kommunene er det utarbeidet
forslag til selskapskontrollprosjekter.

Obligatorisk eierskapskontroll
Generelt for alle kommuner foreslår sekretariatet en obligatorisk eierskapskontroll hvor
kommunens overord nede system og strategier for ivaretakelse av sitt eierskap generelt
legges til grunn. Det vil ved slik kontroll være naturlig at et bredere og relevant utvalg av
kommunens selskapsportefølje blir brukt som indikatorer i forbindelse med det enkelte
kontrol lprosjekt.

En slik organisering av eierskap s kontrollene vil naturlig nok favne bredere og gi et mer
helhetlig bilde av kommunens eierstyring enn hva tilfelle har vært før, hvor
eierskapskontrollene har vært gjort kun ved utvalgte enkeltselskap. Eierskapsk ontrollen vil i
den enkelte kommune oppfylle lovens obligatoriske krav jf. KL § 77 nr. 5 og forskrift om
kontrollutvalg kap.6 (§§ 13 – 15) .

Frivillig kontroll ( forvaltningsrevisjon)
I tillegg til obligatorisk eierskapskontroll i samtlige kommuner som nev nt ovenfor, foreslår
sekretariatet at det, for denne planperioden, foretas selskapskontroll i form av
forvaltningsrevisjon i et utvalg av selskap som er vist i tabellen nedenfor . Forslaget vil berøre
kun eierkommunene i de respektive selskap.
Det er i oven nevnte lov/ forskrift åpnet for denne type selskapskontroll, men det er ikke et
krav og det er opp til den enkelte kommune å avgjøre om slik kontroll skal gjennomføres.

Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon vil, i motsetning til obligatorisk
eie rskapskontroll, gå mer i dybden og være gjenstand for revisjonsfaglige vurderinger på
forhold internt i det enkelte selskap etter nærmere gitte problemstillinger i det enkelte
prosjekt. Det er viktig å nevne at forvaltningsrevisjon i enkeltselskaper vil kr eve særskilt
finansiering for det enkelte prosjekt, da forvaltningsrevisjon i enkeltselskaper pr. dato ikke
inngår i revisjonens ordinære forvaltningsrevisjonsoppdrag for kommunene. Det vil videre
være sterkt ønskelig, både økonomisk og av rasjonelle hensy n , at slik forvaltningsrevisjon
søkes gjennomført i samarbeid mellom alle de respektive eierkommunene.

For de foreslåtte selskapskontrollprosjektene er det angitt kriterier i henhold til de
momentene som er listet opp under 3.1
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Det er viktig å påpeke at risiko – og vesentlighetsvurderingene er skjønnsmessige
v urderinger basert på foreliggende informasjon , og at kontrollutvalget kan vurdere risikoen
knyttet til selskapene ulikt fra det som er foreslått her.

Det er kontrollutvalget som skal vurdere og p rioritere de ulike områdene og avgjøre
rekkefølgen for selskapskontrollprosjekter i den planen som blir lagt frem for
kommunestyrene i eierkommunene . Prosjektene nedenfor er satt opp i uprioritert
rekkefølge.

Selskapsnavn Kriterier Kommentarer og risikovu rdering
Eierstyring Obligatorisk

eierskapskontroll jf.
KL § 77 nr. 5 og
kontrollutvalgs –
forskriften kap 6

Manglende dokumentasjon på
forsvarlig forvaltning av
eierskapene
Manglende dokumentasjon på
rutiner for styring og kontroll

Varanger kraft AS
E ier kommuner :
Vardø, Vadsø,
Berlevåg, Tana,
Nesseby, Båtsfjord og
Sør - Varanger

Forvaltningsrevisjon
(ikke lovpålagt)

Store økonomiske verdier og stor
vesentlighet. Mange arbeidsplasser.
Involvert i mange prosjekter og eier flere
datterselskaper.

Finnmark
m iljøtjeneste AS
Kommunene Lebesby
og Gamvik

Forvaltningsrevisjon
(ikke lovpålagt)

Store økonomiske verdier og stor
vesentlighet. Mange arbeidsplasser.
Involver t i mange prosjekter og eier flere
datterselskaper.

3.1 Kriterier for risikovurderinger
I henhold til ris ikovurdering kan disse forholdene fokuseres på:

Drives selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
Selskapet ikke drives i tråd med vedtekter, gjeldende lover og regler, samt
på en økonomisk forsvarlig måte
Etikk og omdømme
(tidligere gjen nomførte eierskapskontroller)
(tidligere avdekkede risikoforhold i selskapet)


