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Møtedato

Selskapskontroll Stjørdal kulturutvikling AS
Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll» til
etterretning.
2. Kommunestyret ser viktigheten av at prinsippene for eierstyring og selskapsstyring er godt
kjent for samtlige av de folkevalgte. Dette bør derfor inngå som et naturlig ledd i den
rutinemessige folkevalgtopplæringen. I tillegg bør det gjennomføres et kurs i løpet av
inneværende år.

Vedlegg:
Stjørdal kulturutvikling AS, Selskapskontroll
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG – KONTROLLKOMITEENS BEHANDLING:
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollkomiteen slutter seg til rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll»
2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
Saksbehandlers forslag til innstiling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll» til
etterretning.
2. Kommunestyret ser viktigheten av at prinsippene for eierstyring og selskapsstyring er godt
kjent for samtlige av de folkevalgte. Dette bør derfor inngå som et naturlig ledd i den
rutinemessige folkevalgtopplæringen. I tillegg bør det gjennomføres et kurs i løpet av
inneværende år.

Kontrollkomiteens behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak i møte
Ingen
Forslag til innstilling til kommunestyret i møte
Ingen
Avstemming
Enstemmig.
Endelig vedtak
1. Kontrollkomiteen slutter seg til rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll»
2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar rapporten «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll» til
etterretning.
2. Kommunestyret ser viktigheten av at prinsippene for eierstyring og selskapsstyring er godt
kjent for samtlige av de folkevalgte. Dette bør derfor inngå som et naturlig ledd i den
rutinemessige folkevalgtopplæringen. I tillegg bør det gjennomføres et kurs i løpet av
inneværende år.
Vedlegg
Rapport etter gjennomført selskapskontroll «Stjørdal kulturutvikling AS – selskapskontroll»,
KomRev Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg
1. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide
selskaper og foretak, KS
2. Kommunestyrets sak 6/13 «Eierskapsmelding 2013 – Stjørdal kommune»
3. Formannskapets sak 7/13 «Høringsutkast - Selskapskontroll av Stjørdal Kulturutvikling AS»
4. Kontrollkomiteens sak 007/12 «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon vedrørende
Stjørdal kulturutvikling AS»
5. Kontrollkomiteens sak 39/11 ”Plan for selskapskontroll – oppstart”
6. Kontrollkomiteens sak 17/11 ”Selskapskontroll – bestilling”
7. Kommunestyrets sak 9/11 ”Stjørdal kulturutvikling – revisors innsynsrett”
8. Kommunestyrets sak 98/10 ”Stjørdal Regionale Kulturhus - Skisseprosjekt, Kostnadsramme
og Finansiering”
9. Kommunestyrets sak 67/08
10. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med forskrifter
Saksopplysninger
Kontrollkomiteen ba revisor om å gjennomføre selskapskontroll med forvaltningsrevisjon
vedrørende Stjørdal kulturutvikling AS den 17.02.12, sak 7/12.
Revisor har gjennomført prosjektet og har avlevert sin prosjektrapport, se vedlegg. Revisor har
gjennom prosjektet belyst følgende problemstillinger:
1. «Eierstyring:

Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring?
2. Anbudsprosessen
Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert?»
Revisor gir i sammendraget bl.a. uttrykk for at:
«KomRev Trøndelags gjennomgang viser at kommunen ikke utøver eierskapet i Stjørdal
Kulturutvikling AS helt i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Kommunen
har til tider fremstått som en utydelig eier av SKU. Det kan blant annet skyldes politisk
uenighet og skjørt flertall, og manglende folkevalgtopplæring og eierskapsmelding.»
(side 4)
og,
«KomRev har ikke oppdaget noe som tilsier at SKU bør klandres for at det ble
nødvendig å avbryte kontrakten med Reinertsen. Det ble utarbeidet et
konkurransegrunnlag der anskaffelsen ble beskrevet med funksjonskrav, jfr. lov og
forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget (og Strukturplanen) er et
omfattende dokument som tilsynelatende beskriver anskaffelsen på en utfyllende måte.
Prosjekteringen ble utført av profesjonelle aktører.
Så langt revisor er i stand til å bedømme, så var anbudsgrunnlaget knyttet til de
bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert. Årsaken til at samarbeidet med
Reinertsen måtte avbrytes ligger etter KomRevs mening ikke i at grunnlagsdokumentene
ikke var gode nok.» (side 5)
Rapporten har vært til høring hos formannskapet som kommunens representant i selskapets
generalforsamling. Formannskapet behandlet høringsutkastet den 17.01.13, sak 7/13
«Høringsutkast - Selskapskontroll av Stjørdal Kulturutvikling AS»
Formannskapet fattet slikt vedtak i saken:
1. «Saken tas til orientering.
2. Kommunen gjennomfører opplæring i eierskap og selskapsledelse til folkevalgte
som en del av folkevalgtopplæringen.
3. Rådmannen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding i løpet av 1. halvår 2013.»
Tilleggsopplysninger
Kommunestyret behandlet og vedtok eierskapsmelding i møte den 14.02.13, sak 6/13
Vurdering
Revisor har enkelte merknader knyttet til kommunens eierskapsforvaltning.
Kunnskap om eier- og selskapsstyring vurderes som vesentlig for å kunne forstå ansvars og
rolledelingen mellom eier, generalforsamlingen og styret for det enkelte selskap. Disse temaene
bør derfor inngå som et naturlig ledd i den rutinemessige folkevalgtopplæringen.
Kommunestyret har allerede behandlet og vedtatt eierskapsmelding.
Saken legges med dette frem for kontrollkomiteen.

