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Rapport fra eierskapskontroll – Chrisfestivalen AS

Sammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2012 – 2015 iedtat ai 
kommunestyret i Lebesby i møte 31. oktober 2012, sak 48/12

I denne kontrollen er hoiedformålet å iurdere Lebesby kommunes oppfølgning ai 
eierskapet Chrisfestialen  A eter de rammer kommuneloien og kontrollutialgsforskrifen 
foreskriier. 

Mandat for gjennomføring ai prosjektet er iedtat ai kontrollutialget i Lebesby.
Fra kontrollutialgenes bestlling framgår det at følgende problemstllinger skal besiares:

Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?

Metode
Denne kontrollen er gjort i oierensstemmelse med kommuneloiens regler om 
gjennomføring ai selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrif om kontrollutialg §§ 13 og 
14. 

Kontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, 
herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mi. Bruken ai kilder utoier 
informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsat i praksis.

Det presiseres at eierskapskontrollen er en iurdering ai om iirksomheten styres eter 
eiernes formål og i utgangspunktet ikke en kontroll ai innholdet i selskapets drif.

Funn
Nedenfor gjengis de iiktgste funn i selskapskontrollen:
På  bakgrunn  ai  de  gite  problemstllinger  og  iurdering  ai  de  konkrete  funn  slik  de
fremkommer i rapporten er ii kommet frem tl følgende konklusjoner:

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  Herunder:  
- Har kommunen etablert rutner for oppfølging og evaluering av sine  
   eierinteresser? 

- Er rutnene gode nok, og blir de fulgt?

o Det er ikke lagt rutner for at innkallinger tl og protokoller fra generalforsamling 

synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
o Det mangler faste rutner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens 

eierrepresentant, herunder eientuelle drøfinger i kommunestyret på saker som skal 
behandles i generalforsamling og rapportering tl kommunestyret fra kommunens 
representant eter slike møter
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o Det gis ingen spesielle fullmakter tl kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om

enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen. Fullmektg har dermed en løpende
generell fullmakt tl å representere kommunestyrets eierinteresser i selskapet eter eget 
skjønn.

2. Utøves  kommunens  eierinteresser  i  samsvar  med  kommunestyrets  vedtak  og
forutsetninger,  aktuelle  lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

 Det er ingen indikasjoner på at kommunestyrets formål ikke eterleies ai iirksomheten,
da det kan stlles spørsmål ied kommunestyrets formål med selskapet

 Det  er  ingen  åpenbare  indikasjoner  på  at  eierinteressen  ikke  utøies  i  samsiar  med
aktuelle loibestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.  

Kontrollør stller likeiel spørsmål ied at det er utarbeidet drifsinstruks for daglig leder, samt
at  det  opplyses  ai  styret  at  daglig  leder  er  Jonny  Olsen,  samtdig  som  dete  ikke
fremkommer  i  offentlige  register.  Det  er  heller  ikke  registrert  lønnsutgifer  i  selskapets
regnskaper.
Atyret opplyser også i sin tlbakemelding at daglig leder er meddelt prokura og git fullmakt
tl å disponere selskapets konto. I flg. Offentlig registrer er det styrets leder alene som er
meddelt prokura og styreleder og nestleder som er meddelt signatur. 

Anbefalinger

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefales at det 
etableres:

o Rutner for at innkallinger tl og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for 

kommunestyret som reell eier.
o Faste rutner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens 

eierrepresentant, herunder eientuelle drøfinger i kommunestyret på saker som skal 
behandles i generalforsamling og rapportering tl kommunestyret fra kommunens 
representant eter slike møter

o Fullmakter tl kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som

skal behandles i generalforsamlingen. 
o Dersom selskapet har ansat daglig leder, må melding om dete, samt meddelt 

prokura/signatur sendes Brønnøysundregistrene. 
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Innledning

Bakgrunn, formål og problemstllinger
Bakgrunnen for kontrollen er plan for selskapskontroll 2012 - 2015 iedtat ai 
kommunestyret i Lebesby kommune.

I denne kontrollen er hoiedformålet å iurdere kommunens oppfølging ai eierskapet i 
Chrisfestialen  A eter de rammer kommuneloien og kontrollutialgsforskrifen foreskriier. 
Kontrollen tar sikte på å besiare følgende hoiedproblemstllinger:

 . Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
o Har kommunen etablert rutner for oppfølging og eialuering ai sine 

eierinteresser?
o Er rutnene gode nok, og blir de fulgt?

B. Utøies kommunens eierinteresser i samsiar med kommunestyrets iedtak og 
forutsetninger, aktuelle loibestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?

Mandat for gjennomføring ai prosjektet er iedtat ai kontrollutialget i Lebesby kommune. 

Kort om metode
Denne kontrollen er gjort i oierensstemmelse med kommuneloiens regler om 
gjennomføring ai selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrif om kontrollutialg §§ 13 og 
14. 

Kontrollen har i utgangspunktet en bred tlnnrming og søker å fange opp flest mulige 
problemstllinger relatert tl eierskapsoppfølgingen. Utoier dete iil kontrollen ikke gå i 
dybden, men heller identisere problemstllinger som senere kan bli gjenstand for yterligere
undersøkelser
Det presiseres at kontrollen er en iurdering ai om iirksomheten styres eter eiernes formål. 
Dete innebnrer at kontrollen begrenser seg tl en iurdering ai om eierne har etablert 
tlfredsstllende rammer for styring og at iirksomheten faktsk opererer i tråd med formålet. 
En materiell iurdering ai selskapets organisering, drif og funksjon faller således utenfor 
denne kontrollen. 

Rapporten bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder, 
herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mi. Bruken ai kilder utoier 
informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsat i praksis.

Den samlede dokumentasjon om selskapet motat fra eiere, styret og daglig leder fremgår 
ai dokumentliste i iedlegg 1.  

Aom det fremgår ai rapporten iil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, 
styret og administrasjon med detaljeringsniiå som går utoier informasjon om den rene 
eierstyringen. Når dete allikeiel presenteres er det som bidrag tl helhetsbilde som igjen er 
ai sentral ierdi for iurdering ai eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.     
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Informasjonsinnhentngen og iurderingen i denne kontrollen er i hoiedsak gjort med 
utgangspunkt i følgende kilder:

 Loi og forskrif
 Egenerklnring fra styret
 Egenerklnring fra daglig leder
 Reiisjonsberetning for regnskap 2012
 KA Eierforums anbefalinger for eierstyring (sist oppdatert februar 2011)

Hoiedfokus i rapporten iil inre på negatie funn. Det iil si at det som i utgangspunktet er i 
orden, ikke iil inre gjenstand for nnrmere omtale eller iurdering.

Vår samlede iurdering er at metodebruk og kildetlfang i denne selskapskontrollen har git et
tlstrekkelig grunnlag tl å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstllinger 
kontrollutialgene har iedtat.

Faktabeskrivelse

Innledning
I henhold tl brønnøysundregistrene og andre offentlige kilder er selskapets formål  
Kulturarrangementer og det som naturlig hører inn under dete.

Nærmere om selskapet
Chrisfestialen  A er et aksjeselskap med Lebesby kommune som eneeier.  Aelskapet er, i 
følge offentlige register, stfet 19.09.2002, da som Lebesby kommune bygg og anlegg med 
formål Utleiebygg og anlegg, samt drif ai disse. 
Den 14.02.2004 skifet selskapet nain tl Tellus Energi  A med formål Utbygging og drif ai 
iindkrafierk. 
Den 16.04.2007 ble det igjen endring ai nain og formål, denne gang tl Chrisfestialen  A 
med formål som neint oienfor.

Generalforsamlingen er øierste eierorgan og ordfører er kommunens eierrepresentant. 

Kontrollutialget kan utøre et generelt tlsyn i selskapet, både selskapskontroll og 
forialtningsreiisjon.  Utialget har fullt innsyn i selskapet eter kommuneloien § 80.

Kontrollør har ikke funnet dokumentasjon på at Lebesby kommunestyre har gjort formelt 
iedtak om oppretelsen ai selskapet, men det forutsetes at dete er gjort. 
Det er heller ikke funnet dokumentasjon på at endringene i selskapets nain og formål i 2004 
og 2007 er behandlet ai kommunestyret som eier.
Kontrollør kan heller ikke inne at det har inrt saker i kommunestyret som gjelder selskapet,
bortset fra et iedtak i 2008 om å gi et tlskudd på kr. 150.000 tl selskapet.

Selskapets aksjekapital er, i følge ofeetlig registre kr. 100.000, med Lebesby kommuee 
som eeeaksjoeær.

Aelskapets styre består pr. 12.11.2012 ai:
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Atyreleder: Birger Wallenius
Atyremedlemmer: Michael Bech –Eliestad, Reidun Gleditsch Atrand, Lene Ryeng Eilertsen og 
Christoffer Robin Jensen. Det er ikke registrert iaramedlemmer. Ordfører Atne  kselsen er 
registrert som kontaktperson.

Rolleinformasjon
Ifølge opplysninger i offentlige registre kan en ikke se at noen ai styrets medlemmer eller
iaramedlemmer har direkte personlige interesser mot Chrisfestialen  A.

Kjønnsfordelingen blant styrets faste medlemmer er i hht. loikrai, som sier at styret skal ha
minimum 40 % fra hiert kjønn. 

 italemessige forhold
I følge offentlig register har selskapet ikke ansate, mens styret opplyser at daglig leder er 
Jonny Olsen. I følge offentlig register har selskapets regnskap  ikke lønnsutgifer. Aiste år 
registrert er 2011.
Aelskapet benyter Reiisjon Nordkyn  A  tl reiisjon ai årsregnskapet og har aitale med 
Wiiks Regnskapskontor  A som regnskapsfører.
Aelskapet har pr. 31.12. 2011 ikke langsiktg gjeld 
Aelskapet har ikke tegnet noen form for forsikringer. 

Forpliktelser iis a iis offentlige instanser
Aelskapet har ikke uoppgjorte pengekrai mot offentlige instanser.  (mia, skat o.l.).  Aelskapet har
leiert siste års regnskap tl reiisor og reiisor har oiersendt reiisjonsberetning for 2012. Beretningen
er en såkalt ren beretning, uten merknader.

Juridiske forhold

Atyret utaler at de ikke er kjent med om eieren har utarbeidet rutner for rapportering tl 
eieren eller deinert strategier eller retningslinjer for styret og administrasjonen
Atyret forholder seg tl selskapets iedtekter som strategier, målformulerings- og etsk 
retningslinjer. For kontrollør ser det ut tl at dete dokumentet er utarbeidet ai styret seli. 
Atyret har også utarbeidet styreinstruks den 31.10.2012. For kontrollør ser det også ut tl at 
styremøte (dato fremkommer ikke) i sak nr. 3 har iedtat retningslinjer for 
drif/drifsinstruks for daglig leder. 
Atyret bekrefer også at bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet eterleies og at loi om 
offentlige anskaffelser oierholdes.

Organisasjon

Aelskapets  (ordinnre)  generalforsamling  aiholdes  hiert  år  innen  utgangen  ai  juni.
Generalforsamlingen består ai ordfører. Det er ikke git noen fullmakt fra kommunestyret tl
eierrepresentanten. Generalforsamlingen ledes ai styrets leder.
Ordinnr  generalforsamling  behandler  saker  i  tråd  med  aksjeloiens  bestemmelser  og
selskapets iedtekter.
Det er ikke etablert eierskapsstrategier for selskapet.
Det gjøres ingen eialuering ai styrets arbeid og oppfølging ai daglig leder praktseres ied 
«jein dialog».
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Miljø
Selskapet driver ikke forureeseede virksomhet

Fremtdsutsikter
Eieren eller styret har ikke respondert på spørsmålet.

økonomiske utiikling (tusen kroner) 

Nøkkeltall: 2011 2010 2009

Resultatregnskap:

Drifsinntekter 800 620 674

Drifsresultat 92 -41 -95

ÅRSRESULTAT

Resultatgrad % 11,5 -6,6 -14,1

Balanseregnskap:

Aum eiendeler 143 53 85

Egenkapital 105 39 68

Aum gjeld 38 14 16

Likiiditetsgrad 3,6 1,6 4,1

Egenkapitalprosent 73,4 73,6 80

Gjeldsgrad 0,4 0,4 0,2

Total rentabilitet % 64,3 -77,4 -111,8

Våre kommentarer:
 Resultatgrad forteller om hior mye som blir igjen ai drifsresultatet for hier krone selskapet

har i drifsinntekter. Det er et mål på selskapets eine tl å hente margin på drifsinntektene.
 Likviditetsgrad er et mål på hior mye kortsiktge midler selskapet har i forhold tl 

forpliktelsene selskapet har i samme tdshorisont. Kortsiktg gjeld er forpliktelser som 
forfaller innen et år mens omløpsmidlene er midler som kan likiideres innen et år.

 Egenkapitalandel iiser hior stor andel ai eiendelene som er inansiert med egenkapitalen. 
Hiis sum egenkapital er mindre enn 100.000 anses soliditeten (selskapets økonomiske 
stlling) uanset for å inre siak.

 Gjeldsgrad iiser i hiilken grad selskapet er rustet tl å tåle tap før det går ut oier forpliktelser
tl långiiere. Ved høy gjeldsgrad iil kontantstrømmen (selskapets tlgang på likiider) måte 
betjene store faste utgifer tl renter og aidrag.

 Total rentabilitet er et mål på aikastningen på selie eiendelene og et iiktg nøkkeltall i/ 
lønnsomhetsberegning. Rimelig niiå er 10 – 15 % og bør ligge oier det selskapet betaler for 
sine lån.

Tilbakemelding fra reiisor
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Aelskapets ialgte reiisor, Reiisjon Nordkyn  A har git tlbakemelding på at de har reiidert 
årsregnskapene for Chrisfestialen  A, siden 24.10.2006. Det er ikke skreiet nummererte 
brei i denne perioden. Reiisjonsberetning for 2012 iedrørende årsregnskapet er en såkalt 
«ren beretning»

Vurderinger 

Vurderingene har som hoiedformål å behandle eierstyringen i forhold de kriterier som er 
neint under punktet ”Kort om metode”. Vurderingene bygger på den informasjon som er 
presentert under rapportens ”Faktabeskriielse”.  

Selskapsforhold
Det er ikke aidekket forhold som tlsier at det foreligger uregelmessigheter/siakheter under
dete punkt. 

Avtalemessige forpliktelser
Det er ikke aidekket forhold som indikerer at selskapet ikke oierholder sine aitalemessige 
forpliktelser.

Forpliktelser vis a vis ofentlige instanser
Aelskapet driier i følge styret i oierensstemmelse med offentligretslig regler og har ikke 
uoppgjorte krai tl offentlige instanser, herunder kemner – og skatefogdkontor.

Juridiske forhold
Aelskapet hadde på tdspunkt for gjennomføring ai kontrollen ingen tiister for domstolene 
eller øirige pågående konflikter, herunder med leierandører, kunder eller ansate.

Organisatoriske forhold
Det er ikke aidekket forhold som tlsier at selskapets iedtekter og aksjeloiens bestemmelser
ikke oierholdes. Aelskapet har, i følge offentlige register, ingen ansate.

Miljø
Aelskapet driier ikke iirksomhet som forurenser eller utgjør noen potensiell 
forurensningsfare for miljøet

Fremtdsutsikter 
Aelskapet har ikke kommentert dete.

Konklusjon
På  bakgrunn  ai  de  gite  problemstllinger  og  iurdering  ai  de  konkrete  funn  slik  de
fremkommer i rapporten er ii kommet frem tl følgende konklusjoner:

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  Herunder:  
- Har kommunen etablert rutner for oppfølging og evaluering av sine  
   eierinteresser? 

- Er rutnene gode nok, og blir de fulgt?
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o Det er ikke lagt rutner for at innkallinger tl og protokoller fra generalforsamling 

synliggjøres for kommunestyret som reell eier.
o Det mangler faste rutner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens

eierrepresentant, herunder eientuelle drøfinger i kommunestyret på saker som skal 
behandles i generalforsamling og rapportering tl kommunestyret fra kommunens 
representant eter slike møter

o Det gis ingen spesielle fullmakter tl kommunens eierrepresentant fra kommunestyret 

om enkeltsaker som skal behandles i generalforsamlingen. Fullmektg har dermed en 
løpende generell fullmakt tl å representere kommunestyrets eierinteresser i 
selskapet eter eget skjønn.

2. Utøves  fylkeskommunens  eierinteresser  i  samsvar  med kommunestyrets  vedtak  og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

 Det er ingen indikasjoner på at kommunestyrets formål ikke eterleies ai iirksomheten,
da det kan stlles spørsmål ied kommunestyrets formål med selskapet. 

 Det  er  ingen  åpenbare  indikasjoner  på  at  eierinteressen  ikke  utøies  i  samsiar  med
aktuelle loibestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.  

Kontrollør stller likeiel spørsmål ied at det er utarbeidet drifsinstruks for daglig leder, samt
at  det  opplyses  ai  styret  at  daglig  leder  er  Jonny  Olsen,  samtdig  som  dete  ikke
fremkommer  i  offentlige  register.  Det  er  heller  ikke  registrert  lønnsutgifer  i  selskapets
regnskaper. Atyret opplyser også i sin tlbakemelding at daglig leder er meddelt prokura og
git fullmakt tl å disponere selskapets konto. I  flg. Offentlig registrer er det styrets leder
alene som er meddelt prokura og styreleder og nestleder som er meddelt signatur. 

Anbefalinger
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefales at 
kommunen etablerer:

o Rutner for at innkallinger tl og protokoller fra generalforsamling synliggjøres for 

kommunestyret som reell eier.
o Faste rutner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, 

herunder eientuelle drøfinger i kommunestyret på saker som skal behandles i 
generalforsamling og rapportering tl kommunestyret fra kommunens representant eter 
slike møter

o Fullmakter tl kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal 

behandles i generalforsamlingen.
o Dersom selskapet har ansat daglig leder, må melding om dete, samt meddelt 

prokura/signatur sendes Brønnøysundregistrene. 

Vedlegg 1: Dokumentliste
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Nedenfor følger en oiersikt oier alle dokumenter som er motat fra eierrepresentant, styre 
og selskapets administrasjon i forbindelse med kontrollen:

 Vedtekter for Chrisfestialen  A
 Atyreinstruks for Chrisfestialen  A
 Egenerklnring/besiart spørreskjema fra styret i Chrisfestialen  A
 Egenerklnring/besiart spørreskjema fra eierrepresentant chrisfestialen  A
 Aiar fra ialgt reiisor for Chrisfestialen  A på forespørsel fra kontrollør 

I tllegg er følgende åpne kilder benytet:

 www.brreg.no   (brønnøysundregistrene/foretaksregisteret)
 www.proff.no  
 www.purehelp.no  
 www.loidata.no  
 www.ks.no  

Vedlegg 2: Høringssvar fra selskapets styre og eierrepresentant

Aelskapets styre har, på e – post den 23. juli 2013 git følgende tlbakemelding på rapporten:

Rapporten er gjennomgått

Vi har ingen merknader til rapporten og vi vil fra styrets side imøtekomme merknader i rapporten.

mvh

Chrisfestivalen AS
Birger Wallenius
Styreleder

Aelskapets eierrepresentant har , på e – post 23. juli 2013 git følgende tlbakemelding på 
rapporten:

Jeg har ingen merknader tl rapporten.

Atne  kselsen 
Ordfører
Lebesby kommune
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