Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat
v/Knut Soleglad

Mo i Rana, 20. august 2018

Anmodning om status i iverksettelsen av kommunestyrevedtak 70/17 «Eierkontroll i Rana
kommune inkludert selskapskontroll av Stakobygget AS»
Det vises til brev fra kontrollutvalget 22. juni 2018, hvor det bes om skriftlig tilbakemelding på
hva som allerede er gjennomført, og hva som gjenstår å gjennomføre i forhold til
selskapsrapportens enkelte anbefalinger, herunder en oversikt over når avvikene i
selskapskontrollrapporten kan lukkes.
Det fremgikk av kommunestyrevedtak 70/17 at rådmannen ble bedt om å fremlegge en
fremdriftsplan for eierskapsmeldingen i Rana kommune, samt en oversikt over når avvikene i
revisors rapport kan lukkes.
I kommunestyremøtet 17. oktober 2017 fremla rådmannen en fremdriftsplan for det videre arbeidet
med eierskapsstrategi for Rana kommune. Fremdriftsplanen følger som vedlegg til dette brev.
Rådmannens plan for avvikshåndteringen i henhold til revisors anbefalinger er oppsummert i fem
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Intern gjennomgang/ansvarsfordeling/planlegging
Håndtere avvik knyttet til STAKO-bygget; rutiner, økonomi mm
Utarbeide eierstrategier for samtlige selskaper i prioritert rekkefølge
Utarbeide overordnet eierskapsmelding for Rana kommune
Fremme sak for kommunestyret

Det ble også gitt en oversikt over hvilke prioriteringer rådmann har gjort for det videre arbeidet
med eierskapsstrategier for Rana kommune. Prioriteringene var som følger:
1. Stakobygget AS
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Helgeland Avfallsforedling IKS (kst sak 64/18)
Mo i Rana Havn (kst sak 42/14)
Rana Utviklingsselskap (kst sak 92/16)
ACDC
Helgeland Reiseliv AS
Helgeland Invest AS
Kunnskapsparken Helgeland AS

Arbeidet med å utarbeide eierskapsstrategier omfattende og tidkrevende. Rådmannen viser til den
fremlagte fremdriftplanen og vil bemerke at kommunen i hovedsak arbeider etter den
prioriteringsrekkefølge som der er angitt, men at den angitte tidsplanen i forhold til enkelte av
selskapene har blitt og vil fortsatt kunne bli forskjøvet. Det skyldes flere forhold, blant annet at det
er flere aktører involvert i arbeidet, slik som er tilfellet for Mo i i Rana Havn KF eller at det er et
interkommunalt selskap slik som HAF, og dermed flere kommuner som må arbeide parallelt.
Rådmannen vil kort kommentere status for arbeidet med de nevnte selskapene:
1. Stakobygget AS
Ved brev av 14. august 2018 har styreleder i Stakobygget AS redegjort for de tiltak som er
iverksatt og hvordan kommunestyrets vedtak i sak 70/17 er oppfylt når det gjelder Stakobygget
AS.
2. Helgeland Avfallsforedling IKS (kst sak 64/18)
Kommunestyret traff vedtak i sak 64/18 i juni 2018 Eierstyring og selskapsledelse. Del 2 av en
felles eierstrategi for selskapet skal utarbeides høsten 2018 og legges frem for eierkommunene
innen utgangen av 2018.
3. Mo i Rana Havn KF (kst sak 42/14)
Når det gjelder Mo i Rana Havn deltar kommunen i arbeidet med å få etablert dypvannskai. Den
videre prosessen er avhengig av en forskutteringsavtale med staten. Dette arbeidet er av svært
strategisk viktig karakter for selskapet og vil danne grunnlag for den videre virksomhet ved Mi i
Rana Havn. En endelig eierstrategi for selskapet vil bli utarbeidet etter at spørsmålet om etablering
av dypvannskai er avklart.
4. Rana Utviklingsselskap (kst sak 92/16)
Rana Utviklingsselskap har gjennom de tre siste år hatt en enerettsavtale med Rana kommune.
Høsten 2018 vil enerettsavtalen bli evaluert samtidig som den strategiske næringplanen skal
rulleres og bearbeides. Hvorvidt avtalen skal videreføres eller om andre samarbeidsformer skal
etableres er uavklart. Evalueringsprosessen skal danne grunnlag for å avklare dette. Den videre
strategien for selskapet vil avhenge av denne prosessen.
De øvrige selskapene som er prioritert under pkt 5. – 8. vil bli behandlet som en del av
kommunens overordnede eierstrategi. Som følge av at arbeidet med de høyest prioriterte
selskapene tar tid, vil et overordnet eierstrategidokument for Rana kommune tidligst bli fremmet
for kommunestyret våren 2019.
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Rådmannen mener med dette å ha besvart kontrollutvalgets henvendelse av 22. juni 2018
vedrørende oppfølging og iverksettelse av kommunestyrevedtak 70/17.

Med hilsen

Robert Pettersen
Rådmann

Vedlegg: Fremdriftsplan presentert for kommunestyret 17. oktober 2017

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

