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Formelle rammer 



Formelle rammer 

• Eierskapskontroll – begrepet kommer med 
kontrollutvalgsforskriften. 

• Forekommer ikke i lov eller forarbeid. 
• Lovforarbeidet fokuserer på forvaltningsrevisjon i 

selskaper. 
• Fra 2013 har det kommet krav om overordnet analyse 

for selskapskontroll. 



DAGENS PRAKSIS 



Spørreskjemaundersøkelse  

• Undersøkelse gjennomført av 
selskapskontrollkomiteen i NKRF 

• Bedriftsmedlemmene – 16 
revisjonsenheter og 15 sekretariater 



Generelt eller selskapsspesifikt? 

   Antall Prosent 
Kontroll av kommunens eierstyring generelt 15 25 
Kontroll av eierstyring rettet mot enkeltselskap 44 75 
Sum 59 100 

Typer eierskapskontroller som er utført i 2015 



Hva vurderes? 

Forhold som vurderes i eierskapskontroller 
I hvilken grad vurderes følgende forhold i en eierskapskontroll 
(1= så å si aldri, 2=noen ganger, 3=ganske ofte, 4=svært ofte) 

Gjennomsnitt 

Om kommunen utøver kontroll med sine eierinteresser 3,8 

Om kommunen utøver sine eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

3,8 

Om rutinene er gode nok 3,5 
Om kommunen utøver sine eierinteresser i samsvar med 
etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse 

3,5 

Om kommunen har etablert rutiner for oppfølging og evaluering 
av sine eierinteresser 

3,3 

Om kommunen utøver sine eierinteresser i samsvar med 
aktuelle lovbestemmelser 

3,3 

Om kommunen mottar tilstrekkelig informasjon om selskapets 
virksomhet 

3,3 

Om rutinene blir de fulgt 3,0 



Kriterier? 

Utledning av vurderingskriterier 
  Gjennomsnittskår Min. Maks. Typetall 
I hvilken grad utledes det 
vurderingskriterier?  
(1= så å si aldri, 2=noen 
ganger, 3=ganske ofte, 
4=svært ofte) 

3,4 1 4 4 



Kriteriekilder 

Kilder til utledning av vurderingskriterier Gjennomsnittskår 
bruk 

Gjennomsnittskår 
egnethet 

KS-anbefalinger om eierstyring og 
selskapsledelse 3,7 3,6 

Kommunens egne retningslinjer for eierstyring 3,6 3,6 
Kommunens eierstrategier/eierskapsmelding 3,6 3,6 
NUES – norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse (corporate governance) 3 3,1 

Annet (spesifiser): 2,1 2,3 
Statens retningslinjer for eierstyring 1,8 2 

Bruk av kilder for utledning av vurderingskriterier og 
deres egnethet 

Annet: 

• relevant lovregulering  

• kommuneloven 

• inngåtte avtaler mv 

• politiske vedtak 



Informasjonskilder 

I hvor stor grad benyttes følgende informasjonskilder i eierskapskontrollen (1= benyttes 

ikke, 2=benyttes noen ganger, 3=benyttes ganske ofte, 4=benyttes svært ofte): 

Gjennomsnittskår 

Selskapets årsberetning 4,0 

Selskapets vedtekter 4,0 

Referater fra selskapets generalforsamling/representantskapsmøte 3,9 

Selskapets årsregnskap 3,8 

Kommunens eierskapsmelding 3,7 

Styrereferater 3,5 

Andre kommunale dokumenter 3,4 

Intervju med selskapets daglige leder 3,4 

Intervju med selskapets styreleder/styre 3,0 

Andre av selskapets dokumenter 2,9 

Intervju med kommunens politiske ledelse 2,8 

Intervju med kommunens administrative ledelse 2,6 

Intervju med andre ansatte i selskapet 2,1 

Annet 2,1 

Egen tilstedeværelse på selskapets generalforsamling/representantskapsmøte 

(observasjon) 

1,8 Annet: 

• intervju med valgkomite 
• intervju med eierrepresentant 
• offentlige register 
• selskapets valgte revisor 
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Hva er praksis i dag? 

• To typer: 
1. «Ikke-FR»  
2. Skjemakontroll 

• Stort sett mindre omfattende enn FR 
• Lite verifisering av egenvurderinger og 

informasjon utarbeidet for eierne 
• Veileder brukes til en viss grad 



EIERSKAPSKONTROLL I 
ENDRING? 



Kommunelovutvalget (NOU 2016:4) 

• Lovpålegg om eierskapsmelding 
• Innsynsrett i konkurranseutsatt virksomhet 
• Selskapskontroll som begrep forsvinner 
• Forvaltningsrevisjon i selskaper i plan for 

forvaltningsrevisjon 
• Definere eierskapskontroll som 

revisjonsoppgave 
 
 
 
 
 



Veileder for selskapskontroll 

• Mer metodisk åpen 
• Mer i retning forvaltningsrevisjon enn 

skjemakontroll 
• Vekt på overordnet analyse (pålegg i 

forskriften fra 2013) 
• Diskusjon om det bør etableres en 

standard 



EIERSKAPSKONTROLLEN I 
FRAMTIDA 



Noen spørsmål 

• Hvis eierskapskontrollen består av å krysse av 
en sjekkliste, hvorfor trengs revisjonen til å 
gjennomføre den? 

• Hvorfor er det viktig at eierskapskontroll ikke er 
forvaltningsrevisjon? 

• Hvilke krav kommer vi til å stille til 
eierskapskontroll hvis det skal utarbeides en 
standard? 



Spekulasjoner om framtida 

• Eierskapskontroll blir nok en revisjonsoppgave 
• Deler av lovutvalgets forslag virker ikke helt 

konsekvente og gjennomtenkt. 
• Overfladisk skjemakontroll – mer analyse enn 

revisjon 
• Kommunene blir mer profesjonelle eiere – tilsier 

færre, men mer dyptgående kontroller. 
• Rutiner og kontroller, men hvor gode er de? 
• Selskapskontroll = forvaltningsrevisjon 
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