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1. Innleiing
I følgje kommuneloven § 77 nr. 5 skal kontrollutvalet sjå til at det blir ført kontroll med forvaltninga av
fylkeskommunen sine eigarinteresser. I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 14
står det:
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i
de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen
kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
kap. 3.”
Etter § 13 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal det;
”(..) minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette
skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert”.

I 2012 gjennomførte revisjonen på oppdrag frå kontrollutvalet ein overordna risiko- og
vesentleganalyse av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine eigarskap. Kontrollutvalet nytta analysen
som grunnlag for utvalet sin plan for selskapskontroll for perioden 2012-2016. For å sikre at planen
framleis speglar dei viktigaste risikoområda når det gjeld fylkeskommunen sine eigarskap, har
kontrollutvalet gjennomført ei rullering av plan for selskapskontroll. Det er henta inn og analysert ny
informasjon gjennom dokumentanalyse, og intervju med utvalte administrative og politiske leiarar. På
bakgrunn av den innsamla informasjonen har kontrollutvalet gjort ei ny prioritering av
selskapskontrollprosjekt.

1.1

Fylkeskommunen sin innsynsrett

Innhaldet i § 13 i forskrifta må sjåast i samanheng med kommuneloven § 80, som omhandlar kva
selskap kontrollutvalet og fylkeskommunen sin revisor har full innsynsrett i. Det kjem fram av § 80, 1.
ledd at innsynsretten er avgrensa til:




interkommunale selskap,
aksjeselskap fylkeskommunen eig åleine eller saman med andre kommunar eller
fylkeskommunar,
heileigde dotterselskap til slike selskap.

Sjølv om innsynsretten er meir avgrensa, vil kontrollansvaret og omfatte selskap og verksemder som
ikkje kjem inn under § 80. Dette er:


1.2

selskap der fylkeskommunen har aksjar, men der det også er private aksjeeigarar.

Former for selskapskontroll

Obligatorisk eigarskapskontroll
Eigarkontrollen kan omfatte:






Kontroll ved selskapsetablering.
Kontroll av at fylkeskommunen har tilstrekkeleg oversikt og kontroll med eigarskapa.
Kontroll av at eigarskapa er forsvarleg i høve til føremål og type verksemd.
Kontroll av at eigarrepresentantar har tilstrekkeleg kompetanse.
Kontroll av at selskapa fylkeskommunen har eigarinteresser i følgjer aktuelle verksemdlover og
anna relevant lovgjeving.
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Kontroll av at den som forvaltar fylkeskommunen sine eigarinteresser opptrer i samsvar med
fylkeskommunen sine vedtak og føresetnader.

Valfri forvaltningsrevisjon
Det er ikkje pålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapa, men fylkeskommunen kan
gjennomføre forvaltningsrevisjonar dersom dette er relevant. Forvaltningsrevisjon omfattar
systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå fylkestinget sine
vedtak og føresetnader.

2. Oversikt over selskap
Under følgjer ei oversikt over selskap Sogn og Fjordane fylkeskommune har eigarskap i.

SELSKAP
F1 Holding AS

Sogn og Fjordane
Holding AS

Sogn og Fjordane
Teater L/L
(aksjeselskap)
Opplæringsfartøy AS

Luna Industri AS

Fjord 1 AS

Fjord Invest Såkorn
AS
Trivselshagen IKS

Sogn og Fjordane
Energi AS

Lutelandet Utvikling
AS
Sogn og Fjordane
Revisjon IKS

1

FØREMÅL

1

Investeringsverksemd, under dette kjøp og sal
av aksjar i transportselskap og anna verksemd
som står i samband med føremålet.
Investeringsverksemd, under dette kjøp og sal
av aksjar, andelar, konsesjonskraftrettar og fast
eigedom og anna verksemd som står i samband
med føremålet.
Teaterverksemd i Sogn og Fjordane fylke. Det
kan også spele i andre fylke som ledd i
utvekslingsprogram med andre teater.
Eige og drive fiskefartøy på ideell basis hovudsakelig ved å stille fartøyet til disposisjon for
Måløy vidaregåande skule til bruk i opplæring
Utvikling knytt til industriell utnytting av
anorthositt-ressursar samt dertil tilhøyrande
verksemd.
Sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i
andre verksemder, å drive transport-,
kommunikasjons- og reiselivsverksemd.
Investering i konkurransedyktige
såkornsbedrifter og små- og mellomstore
bedrifter i Sogn og Fjordane.
Planleggje, byggje, eige og drive eit felles
prosjekt for å skaffe Firda vidaregåande skule
nødvendig undervisningsareal og å skaffe
skulane og lokalsamfunnet i Gloppen kultursal,
symjehall, idrettshall m.v. i samsvar med den
funksjonsplanen som er vedteken av
deltakarane.
Produksjon, omsetning og overføring av
elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til
desse områda. Selskapet kan bygge ut anlegg,
drive, kjøpe og selje anlegg og selskap i
samband med dette.
Arbeide for utnytting av Lutelandet til
industriføremål.
Selskapet sitt føremål er å dekkje deltakarane
sine behov innan finansiell revisjon og
selskapskontroll.

EIGARDEL

INNANFOR
§ 80

100 %

Ja

100 %

Ja

80 %

Ja

77 %

Nei

65,99 %

Nei

59 % eigd
av F1
Holdning

Nei

50,58 %

Nei

50 %

Ja

48,15 %

Nei

48 %

Ja

42 %

Ja

Nokre av selskapa sine føremål er korta ned i denne tabellen.
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Kunnskapsparken i
Sogn og Fjordane AS

Norsk Fjordhestsenter
AS

Sandane Industri L/L
(aksjeselskap)
Firda Produkt AS
Sogneprodukter AS

Origod AS
Gulen og Masfjorden
Utvikling AS

Njøs Næringsutvikling
AS

Vigo IKS

Firda Billag AS

Framtidsfylket AS

Innovasjon Norge

Botnaneset
Industriselskap AS

Kommunekraft AS

Selskapet skal medverke til auka verdiskaping
og nyetablering innafor kunnskapsintensive
verksemder lokalt og regionalt og å få nasjonale
kunnskapsbaserte arbeidsplassar til fylket.
Å sikre vidare drift med fjordhestaktivitet ved
fjordhestsentret på Nordfjordeid, og å arbeide
for å finne eit forsvarleg finansieringsgrunnlag
ved overtaking av eigedom, bygningar m.m. til
slik drift.
Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å
skape grunnlag for sysselsetting av
yrkeshemmede.
Gjennom fabrikasjon og anna verksemd å skape
grunnlag for sysselsetting av yrkeshemma
Å skape grunnlag for attføring av yrkeshemma.
Føremålet med attførings-verksemda er
avklaring og kvalifisering med sikte på formidling
til ordinært arbeidsliv eller utdanning.
Drive industri og handelsverksemd for å
sysselsette yrkesvalhemmede.
Tilretteleggje tilhøva for auka næringsverksemd
i kommunane Gulen og Masfjorden, og skal ved
å vere ein aktiv pådrivar og koordinator for
private aktørar bivirke til etablering av lønsame
arbeidsplassar i distriktet.
Drive med rådgjeving, produkt-/
marknadsutvikling, leie utviklingsprosjekt
primært retta mot frukt og bær og andre
prioriterte landbruksprodukt.
Utvikle/vidareutvikle, eige og/eller drifte
fylkeskommunanes felles inntaks- og
forvaltningssystem for elevar/lærlingar i Vigo og
alt som elles står i naturleg samanheng med
dette – til dømes skuleadministrative system.
Transportverksemd og tenesteyting i samband
med person- og godstransport, samt reisebyrå.
Selskapet kan i tillegg eige og forvalte fast
eigedom. Selskapet kan også eige eller delta i
andre selskap som har liknande verksemd.
Drift og utvikling av ei felles trainee-ordning for
alle private og offentlege verksemder i Sogn og
Fjordane, som arbeider for å fremje næringslivet
i fylket, og nettportalen "framtidsfylket.no", og
anna rekrutteringsverksemd som i vid forstand
kan vere i nemnde verksemder si interesse.
Å fremje bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsam næringsutvikling i heile landet, og
utløse ulike distrikt og regionar sine
næringsmessige moglegheiter gjennom å bidra
til innovasjon, internasjonalisering og profilering.
Å leggje til rette for næringslivet på sunt
økonomisk grunnlag i regionen og spesielt bidra
til å leggje høva til rette for ei vidareutvikling av
den olje- og gassretta verksemda i regionen,
blant anna gjennom deltaking i høyringsrundar
og politiske prosessar.
Formidle aksjeeigarane sin disponible kraft,
herunder konsesjonskraft, og drive anna
verksemd knytt til slik formidling.

38,17 %

Nei

33 %

Nei

32,05 %

Nei

30 %

Nei

27, %

Nei

24,20 %

Nei

22,42 %

Nei

22,20 %

Nei

5,26

Ja

5%

Ja

4%

Nei

2,58 %

Nei

0,62 %

Nei

0,31 %

Ja
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3. Selskapskontrollprosjekt 2012-2016 (revidert)
I perioden 2012-2014 er beggje dei prioriterte prosjekta i plan for selskapskontroll 2012-2016
gjennomført:
1) Selskapskontroll av Lutelandet Utvikling AS – føring om nye rutinar for eigarutøving
2) Selskapskontroll av F1 Holdning/Fjord 1 AS
Under følgjer prosjekta som er valt ut av kontrollutvalet i samband med rullering av plan for
selskapskontroll. Selskapskontrollprosjekta er delt i to grupper; ei prioritert liste med dei viktigaste
prosjekta, samt ei uprioritert liste med prosjekta som er vurdert å ha lågare risiko og vesentlegheit.
Omfanget av kontrollen i det enkelte selskap vil variere avhengig av størrelse og kompleksitet og
eventuelt samarbeid med andre medeigar kommunar/fylkeskommunar.

3.1
Prioritet

Gruppe 1 – Selskapskontrollprosjekt i prioritert rekkefølgje
Selskap / Prosjekt

1

Sogn og Fjordane teater L/L

2

Fjord Invest Såkorn

3

Eigarstyring (med hovudfokus på styring av Sogn og Fjordane energi)

4

Trivselshagen IKS

3.2

Gruppe 2 – uprioriterte selskapskontrollprosjekt

Selskap / Prosjekt

Luna Industri

4. Metode for gjennomføring av selskapskontroll og rapportering
Kontrollutvalet vil i kvart einskild tilfelle avgjere kva metode som skal nyttast i selskapskontrollen
innanfor dei rammer som følgjer av lovgjeving og forskrifter.
Kontrollutvalet vil i samsvar med kontrollutvalsforskrifta § 15 rapportere til fylkestinget om kva kontrollar
som er gjennomført og resultata av desse.
Dersom føresetnadene skulle endre seg, eller dersom kontrollutvalet ønskjer fleire kontrollar, kan
kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden.
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