HERØY KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Morten Sandbakken
17/561

Arkiv: 140 &58

Plan for selskapskontroll - oppfølging
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret ber om at administrasjonen tilrettelegger for gjennomføring av
folkevalgtopplæring som skissert i revisors prosjektplan datert 11.02.2017.
Folkevalgtopplæringen gjennomføres i løpet 2. kvartal 2017.
2. Kommunestyret ber i tillegg om at administrasjonen utarbeider forslag til
a) prinsipper og prosedyrer for god eierstyring i kommunen og
b) eierstrategi for forvaltningen av eierinteressene i de selskap hvor kommunen deltar,
og at en samlet eierstrategimelding legges frem for behandling i kommunestyret i løpet av 1.
halvår 2017.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Kommunestyret behandlet den 13.12.2016 «Plan for selskapskontroll 2016 – 2019» og gjorde
følgende vedtak:
1. Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll vedtas som fremlagt.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Kontrollutvalget har nå utarbeidet en prosjektplan for gjennomføring/oppfølging av
selskapskontroll – se vedlagte plan fra Ytre Helgeland kommunerevisjon datert 11.02.17.
Kontrollutvalget har behandlet saken i sitt møte 21.02.2017. Nedenfor gjengis særutskrift fra
møteprotokollen:
Sak 02/2017 – Plan for selskapskontrollprosjekt
Vedtak [innstilling til kommunestyrevedtak]:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 39/16, og inviterer som ledd i
kontrollutvalgets oppfølging av planen kommunestyret til å gjøre følgende vedtak i forbindelse
eierstyring m.m.:
1. Kommunestyret ber om at administrasjonen tilrettelegger for gjennomføring av
folkevalgtopplæring som skissert i revisors prosjektplan datert 11.02.2017 [jfr.
vedlegg]. Folkevalgtopplæringen gjennomføres i løpet 2. kvartal 2017.
2. Kommunestyret ber i tillegg om at administrasjonen utarbeider forslag til a) prinsipper
og prosedyrer for god eierstyring i kommunen og b) eierstrategi for forvaltningen av
eierinteressene i de selskap hvor kommunen deltar, og at en samlet eierstrategimelding
legges frem for behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

Vurdering:
Saken har vært forelagt rådmannen for uttalelse. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at
kommunen har en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret 17.12.2013 – sak 25/13.
Det ble gjort følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar prinsippene for godt kommunalt eierskap slik de framgår av
meldingens kapittel 4
2. Kommunestyret ber om at det innarbeides rutiner for at innkallinger til
generalforsamlinger/årsmøter fremmes som saker til formannskapet.
3. Redegjørelsen for kommunens eierskap tas til etterretning
Dette innebærer at Herøy kommune allerede har prinsipper for god eierstyring samt en eiermelding.
Punkt 2 i kontrollutvalgets innstilling til vedtak bør antkakelig reflektere dette forhold. Med mindre
kommunestyrets er av den bestemte oppfatning at det skal utarbeides et helt nytt forslag, vil
rådmannen anbefale at man tar utgangspunkt i det som ble vedtatt i 2013 og gjennomfører en
revisjon og tilpasningen til det som er relevant i 2017.
Vedlegg:
Kontrollutvalget Herøy kommune. Prosjektplan for gjennomføring/oppstart av selskapskontroll.
YHK 11.02.17
Herøy kommune Eierskapsmelding 2013.

