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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I HOLMESTRAND KOMMUNE 
FOR 2018-2019 
 
1. Bakgrunn 

I henhold til kommuneloven § 77 (5) skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll 
med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Dette går også frem av 
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13. Videre fremgår det 
av forskriftens § 13 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til plan for 
selskapskontroll minst én gang i hver valgperiode. Planen skal baseres på en 
overordnet analyse av risiko og vesentlighetsvurderinger tilknyttet selskaper 
kommunen eier. Kommuneloven § 80 sikrer kontrollutvalget og revisor adgang til å 
kreve informasjon og foreta undersøkelser i interkommunale selskaper, selskaper 
organisert etter kommuneloven § 27 og aksjeselskaper der en kommune alene eller 
sammen med andre kommuner eier alle selskaper.  
 
På bakgrunn av sammenslåingen av Holmestrand og Hof kommuner 01.01.2018 må 
det utarbeides en ny plan for selskapskontroll for resten av valgperioden. Plan for 
selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret, men det kan delegeres til 
kontrollutvalget å foreta endringer i løpet av planperioden. 
 
2. Selskapskontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 14 er det fastsatt at kontrollutvalget skal påse at det 
gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskapene som er 
omfattet av slik kontroll. I dette ligger det at det skal gjennomføres såkalt 
eierskapskontroll. Eierskapskontrollen utgjør den obligatoriske delen av 
selskapskontroll, men selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. 
forskrift om kontrollutvalg § 14 (2). 
 
I den obligatoriske eierskapskontrollen inngår de undersøkelser e.l. som den som 
utfører kontrollen anser som nødvendig for å kunne gi en kvalifisert vurdering av 
forvaltningen av eierinteressene. Kontrollen vil derfor primært dreie seg om å 
kontrollere om den som forvalter kommunens eierskap utøver denne myndigheten på 
en måte som er fastsatt i gjeldende lov, f.eks. aksjeloven. Den omfatter også en 
vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med eierens 
vedtak og forutsetninger for forvaltning av eierinteressene.  
 



 

 

 
 

Forslag til gjennomføring av selskapskontroll i 2018-2019 
 
Følgende selskapskontroller foreslås for perioden 2018-2019: 
 

Tema  Generelt/selskap  Kontrollform  

Føringer for eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter  

Generell. Eierskapskontroll 

 
Selskapskontroll  
 

Veksthuset Kreativ Kompetanse 
AS fordi Holmestrand 
kommune er 100 % eier av 
selskapet. 

Eierskapskontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon  
 

 
Styrekompetanse  
 

Generell. Det kan også gjøres 
stikkprøvekontroll i enkelte 
selskap.  

Eierskapskontroll  
 

 
For nærmere detaljer vedrørende de foreslåtte selskapskontrollene og vurderinger av 
det enkelte selskap, vises det til vedlagte overordnet analyse for selskapskontroll 
2018-2019. 
 
3. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll for 2018-2019 er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune 
for 2018 på kr 1.778.000,- herav kr 1.047.500,- til regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.   
 
Det kan i løpet av perioden bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme 
på bakgrunn av ønske fra kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta omprioritering av selskapskontrollene eller 
tilføyelse av nye selskaper til planen. Endringer av planen oversendes 
kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer fører til økning i de 
økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av kommunestyret.  


