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1 Innledning 
 

Hjemmelen for gjennomføring av selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5: 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  

 

Forskriften om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en ”plan for selskapskontroll” og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 

til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 

forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. 

 

Kontrollutvalget har fullt innsyn og adgang til kontroll etter kommuneloven § 80 i heleide selskaper. 

Selskapskontroll etter kommuneloven § 80 kan bare gjennomføres der kommunen alene eller sammen 

med andre kommuner/ fylkeskommuner er eiere, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. 

Selskaper som også har private eiere kommer ikke inn under bestemmelsene i kommuneloven § 80, 

selv om eierandelen(e) på privat hånd er lav.  

 

Kommuneloven § 80 omhandler interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper, og omfatter  ikke 

kommunale samarbeid som er opprettet i henhold til kommuneloven (Kl) § 271. Tilsynsansvaret for 

samarbeid etter § 27 tilligger det enkelte kommunestyre med mindre annet er avtalt særskilt mellom 

kommunene.  

 

Hva er selskapskontroll? 

Selskapskontrollen er tredelt. I kontrollutvalgets tilsynsrolle kan det skilles mellom tilsynet med 

kommunens utøvelse av sin eierrolle (eierskapskontroll), og innsynsmulighetene som følger av 

kommuneloven § 80.   

 

1.1 Tilsyn med at kommunen selv fører tilsyn Kl § 77 nr. 5 (Eierskapskontroll) 

Kontroll med hjemmel i Kl § 77 nr. 5 vil være begrenset til å føre tilsyn med at kommunen selv fører 

tilsyn med egne interesser. Denne oppgaven har stor rekkevidde, men er mindre dyptgående enn 

selskapskontroll etter kommuneloven § 80.   

Bestemmelsen omfatter alle selskaper der kommunen har eierinteresser. Dette gjelder interkommunale 

selskaper (IKS), kommunalt heleide aksjeselskaper, samt aksjeselskaper hvor det også er private eiere, 

interkommunale sammenslutninger etter Kl § 27 og § 28 m.m. Kontrollutvalget har imidlertid ikke 

hjemmel for å føre tilsyn med interne forhold i disse selskapene og sammenslutningene etter Kl § 77 

nr. 5. 

 

 

 
1 Brev av 15.3.2007 fra KRD til Bærum kommunerevisjon vedr. kommunelovens § 77.5 ledd og § 80 – Selskapskontroll. 



NESODDEN  KOMMUNEREVISJON 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL                                                                                                    2 

1.2 Selskapskontroll Kl § 80 første ledd 

Selskapskontrollen er obligatorisk, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14, første ledd. Denne dreier seg 

primært om å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten på den 

måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (eksempelvis aksjeloven). I kontrollen skal det 

også inngå en vurdering av om den som utøver eierinteressene, gjør dette i samsvar med kommunens 

vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll bør settes i verk fra det tidspunkt kommunestyret har fattet 

vedtak om etablering eller deltakelse i selskap. 

Selskapskontroll med hjemmel i kommuneloven § 80 første ledd kan gjennomføres i interkommunale 

selskaper (IKS) og kommunalt heleide aksjeselskaper. 

1.3 Forvaltningsrevisjon Kl § 80 andre ledd 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om kontrollutvalg § 14, andre 

ledd, noe kommuneloven § 80 andre ledd åpner for. Dette kan eksempelvis være vurdering av 

økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kommunen 

avgjør selv om selskapskontrollen skal utvides til også å omfatte forvaltningsrevisjon i enkelte 

selskaper. 

Selskapskontroll med hjemmel i kommuneloven § 80 andre ledd kan gjennomføres i interkommunale 

selskaper (IKS) og kommunalt heleide aksjeselskaper. 

    

I kommentarene til kontrollutvalgsforskriften § 10 om Plan for forvaltningsrevisjon står det at det kan 

være hensiktsmessig å samordne planleggingen av forvaltningsrevisjon og planleggingen av 

selskapskontroll. Planlagt forvaltningsrevisjon i selskaper vil bli innarbeidet i plan for 

forvaltningsrevisjon.  

1.4 Eierskaps- og selskapskontroll 

Den verbale fremstillingen ovenfor i punkt 2.1-2.3 kan skjematisk fremstilles på denne måten: 

 
 Eierskaps- og selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 

 Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften § 

14, 1. ledd 

Kl § 80, 2. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften § 

14, 2. ledd 

Type kontroll Påse at kommunens 

eierinteresser ivaretas fra 

eiers side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn i 

selskaper for å gjennomføre 

kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KF § 14, 1. ledd) Ja Ja 

IKS Ja (jf. KF § 14, 1. ledd) Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap  Ja Nei Nei 

Interesser i andre selskap 

og samarbeid / Kl § 28 

Ja? Nei Nei 

Stiftelser (eier seg selv) Nei Nei Nei 

Kommunale foretak (er 

del av kommunen) 

Nei Nei Nei 
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2 Retningslinjer for gjennomføring av selskapskontroll 
(eierskaps,- selskapskontroll og forvaltningsrevisjon) 

 

2.1 Bakgrunn og formål 

Eierskapskontroll med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 5 (tilsyn med at kommunen selv fører tilsyn 

med egne eierinteresser) gjennomføres i løpet av planperioden, jf vedlegg 2 og 3. 

 

Selskapskontroll med hjemmel i kommuneloven § 80 kan gjennomføres i interkommunale selskaper 

hjemlet i Lov om interkommunale selskaper og aksjeselskaper der Nesodden kommune alene eller 

sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eier alle andelene eller aksjene, jf vedlegg 3. 

 

Kommunene har i lang tid benyttet seg av muligheten til å organisere deler av virksomheten som 

selskaper, stiftelser og ulike samarbeidsformer. Kommunal revisjon fikk rett til å gjennomføre 

selskapskontroll i heleide aksjeselskaper i 2005, mens Riksrevisjonen har hatt tilsvarende hjemmel 

helt tilbake til 1976. Valg av slike selskapsformer i kommunene har økt de senere årene som følge av 

kommunenes ønske om å få til effektiv og lønnsom drift. De senere års utvikling har vist at det er 

behov for å kunne kontrollere slike selskaper. Bl.a. Kommunenes Sentralforbund og Norges 

Kommunerevisorforbund har tilkjennegitt behovet for økt fokus på selskapskontroll, og da spesielt i 

selskaper som utøver viktige samfunnsmessige funksjoner. 

2.2 Kontrollens innhold 

Kontrollen skal gi kommunestyret informasjon som danner grunnlag for styring, og vurderes med 

utgangspunkt i kommunens eierinteresse. 

Kontrollen gjennomføres med utgangspunkt i metodikk utarbeidet for dette formålet. 

2.3 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 

av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 

gjennomføring av kontrollen (med hjemmel i kommuneloven § 80). 

 

Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 

av kontrollutvalget. Det er utarbeidet et system for innhenting av opplysninger, jf vedlegg 4. Dette  

innebærer at ansvaret for å avgi korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 

2.4 Gjennomføring av kontroll 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av kontrollen og hvilke kontroller som skal gjennomføres 

med utgangspunkt i Plan for selskapskontroll. Kontrollen gjennomføres fortrinnsvis av Nesodden 

kommunerevisjon. 

 

Nesodden kommune er deleier i interkommunale selskaper og i et kommunalt eid aksjeselskap. For å 

unngå at selskapene blir gjenstand for flere kontroller, bør det legges opp til et samarbeid mellom 

aktuelle revisjonsdistrikter. Det revisjonsdistriktet som reviderer kommuner med størst eierinteresser i 

selskapene, gjennomfører normalt selskapskontrollen. 

For Nesoddens del betyr dette Follo distriktsrevisjon og Ås kommunerevisjon 

. 

 

Forvaltningsrevisjon gjennomføres i samsvar med plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Kommunestyret bør gi kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i kontrollene.  
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Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 

selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.2 

 

 

2.5 Rapportering 

Utført kontroll rapporteres til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret vedrørende utført kontroll. Rapportering til 

kommunestyret skjer fortløpende etter behandling i kontrollutvalget. 

 

Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Gjennomføring av selskapskontroll 

3.1 Gjennomført selskapskontroll 

I perioden 2005-2007 er det for Nesodden kommunes del ikke gjennomført selskapskontroll i noen av 

selskapene. 

 

3.2 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2008-2011 

Med utgangspunkt i retningslinjene for gjennomføring av selskapskontroll , vedtar kontrollutvalget 

hvilke selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden, jf punkt 2.4 i retningslinjene for 

selskapskontroll ovenfor. 

 

I løpet av perioden gjennomføres selskapskontroll i Nesodden lettindustri A/S. 

Når det gjelder de øvrige interkommunale selskapene hvor Nesodden er deltager tas det kontakt med 

Follo distriktsrevisjon og Ås kommunerevisjon for å få til et hensiktsmessig samarbeid og 

arbeidsdeling i planperioden. 

 

Kontrollutvalget bør også vurdere om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i noen av selskapene 

i planperioden 
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VEDLEGG 1:  

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL  

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 

 

Kommuneloven § 77 nr 5:  

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Kommuneloven § 80:  

 I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 

eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 

fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 

for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 

selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 

selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 

 Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 

herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

 

 Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 

til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 

tilsvarende organ. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 

 

Kap. 6. Selskapskontroll 

 

§ 13. Selskapskontroll  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 

til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll.  

 

§ 14. Selskapskontrollens innhold  

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.  
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§ 15. Rapportering om selskapskontrollen  

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 

om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2:  

KOMMUNENS INTERESSER I SELSKAPER OG ULIKE SAMARBEID  
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 3.  

  

 Andre 

opplysninger 
Type selskap Navn Selskapsorgan Navn på representanter 
§ 27 

samarbeid/selskap 

Follo 

Barnevernsvakt  
 

Enebakk, Frogn, 

Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås 

 

Ordfører  

 
 

Samarbeid Follo-rådet herunder 

bl.a. IKT-Follo 

 Ordfører  

 

. 

 

AS  

NBDS  A/S        

Kommunestyret 

velger representant til 

generalforsamlingen 

samt forslag på 

styremedlemmer 

 

Ordfører  

 

 

 

Adm.vertskommune 

 

 
 

Interkommunal 

innkjøpsordning 

 
 

Miljørettet 

helsevern  

 

 

 
Landbrukskontoret 

Et forpliktende 

samarbeid mellom 

Nesodden, Vestby, 
Ås, Frogn 

 

.Samarbeidsavtale 

mellom Frogn, 

Nesodden, Enebakk 

 

 

Samarbeidsavtale 

mellom Follo-

kommunene 

Økonomisjef 

 

 
 

Helsesjef 
 

 

 

 

 

Rådmann v/stabsrådgiver 

Koordinerende utvalg 

Vertskommune ÅS. 

 

 
Vertskommune 

Frogn 

 

 

 

 
Vertskommune Ås 

En frivillig 

medlemsorganisasjon.  

KS ….    

 

 

 
 

 

Nesodden kommune har i tillegg interesser i bl.a. følgende selskaper/samarbeid og lignende: 

Stiftelsen Hellviktangen, Stiftelsen Ekelund eldresenter, Kjellsens legat, Follo Museum, Oslofjorden 

friluftsråd og Follo Barne og ungdomskole. 
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Vedlegg 3: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 

OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

 

Selskap Eierform Nesodden 

kommunes 

eierandel 

Eierforhold Annen informasjon Status 

Nesodden Lettindustri A/S A/S 100 % Kommunestyret 

velger styre i 

selskapet. 

Styreleder : Mette Adland 

 

Daglig leder : 

John Nelson 

Revisjon : 

Revisjons- 

Kontoret A/S 

 

 

 

 

Follo legevakt IKS IKS  Nesodden,Frogn,Ski

,Enebakk;Oppegård, 
Ås 

Representantskapet : 
Ordfører 
 

Styret : 

Helsesjefen 

 

 

Ski fører 

regnskap og 
Follo distrikts- 

revisjon har 

revisjon 

 

 

 

 Follo Ren IKS IKS  Nesodden, Frogn, 

Oppegård, Ski, Ås 

Representantskapet : 

Ordfører 

 

Styret : 

Kari Agnor 

Vara:Teknisk sjef 

Follo distrikts 

-revisjon har 

revisjonen 

Follo Krisesenter IKS 

 
 

IKS 

 

 Nesodden, Frogn, 

Vestby, Enebakk, 
Oppegård, Ski, Ås 

Representantskapet : 

Ordfører 
 

Styret : 

Stabsrådgiver 

Privat revisjon 

og regn- 
skapsføring 

 

 

 

 

Follo Incestsenter IKS 

 

IKS 

 

 

 

 Nesodden, Frogn, 

Vestby, Enebakk, 

Oppegård, Ski, Ås 

Representantskapet : 

Ordfører 

 

Styret : 

Stabsrådgiver 

Privat revisjon 

og regn- 

skapsføring 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



NESODDEN  KOMMUNEREVISJON 
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VEDLEGG 4 

 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 

 

Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 

av dokumenter. 

 

For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 

- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 

- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 

- Selskapets revisor tilskrives 

 

Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 

Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 

- Avtalemessige forhold 

- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

- Juridiske forhold 

- Organisasjon 

- Miljø 

- Framtidsutsikter 

 

Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 

representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  

 

Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 

kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 

 

 

 

 

 


