INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
… et interkommunalt samarbeid mellom …
Grane – Hattfjelldal – Hemnes – Lurøy - Nesna – Rana - Vefsn

Til:

Rana kommune
v/formannskapssekretær
Email: postmottak@rana.kommune.no
anniken.nordland@rana.kommune.no

Deres ref.:

Vår ref.:

Utkast til
saksopplysninger
for kommunestyresak
(jfr. KU-sak 009/20)
Korgen, den:

24.01.2020

BEHANDLINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET FRA KONTROLLUTVALGET.

På vegne av kontrollutvalget i Rana kommune ber jeg om at følgende sak legges frem til
behandling for kommunestyret:

Saksnavn:
Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 70/17.

Saksdokumenter:
- Oppfølgingsrapport datert 24.01.2020 fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i
kommunestyresak 70/17 vedr. «Selskapskontroll av eierstyring generelt og Stakobygget AS
spesielt».

Saksorientering:
Kontrollutvalget fører det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne
av kommunestyret. En av hovedoppgavene innenfor kontrollutvalgets ansvar er bl.a. å sørge for
at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.
Kontrollutvalget fikk i 2017 gjennomført en forvaltningsrevisjon av selskapet Stakobygget AS
samt en eierskapskontroll innen temaet «eierstyring generelt». Resultatet av undersøkelsene ble
presentert i én rapport som ble behandlet av kommunestyret i sak 70/17 den 05.09.2017 med
sakstittel «Selskapskontroll av eierstyring generelt og Stakobygget AS spesielt». Undersøkelsene
og rapporten ble utført av kommunens revisor Deloitte AS. Kommunestyret fattet vedtak i sak
70/17 som fremgår av vedlagte oppfølgingsrapport kapittel 1.
I tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 (hjemlet i kommunelov § 23), skal
kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
blir fulgt opp samt rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. Det tilligger
henholdsvis rådmannen og Stakobygget AS å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 70/17.
Kommunestyrets vedtak inneholder følgende hovedmomenter som krever oppfølging:
Postadresse:
E-mailadresse:
Hjemmeside:
Telefon:

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
knut.soleglad@hemnes.kommune.no
www.ihkus.no
95 14 47 81 (mobil)
75 19 70 00 (s.bord)
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- Vedtakspunkt 2: 6 anbefalinger som vedrører kommunen må følges opp.
- Vedtakspunkt 3: 6 anbefalinger som vedrører Stakobygget AS må følges opp.
- Vedtakspunkt 4: Fremdriftsplan mv. må fremlegges for kommunestyret.
Med bakgrunn i ovennevnte har kontrollutvalget foretatt oppfølging av rådmannens og
Stakobyggets iverksettelser. Kontrollutvalgets oppfølging er basert på skriftlige tilbakemeldinger
fra henholdsvis rådmann og fra styreleder i Stakobygget AS. Resultatet av kontrollutvalgets
oppfølging fremgår av vedlagte oppfølgingsrapport.
Det fremgår av oppfølgingsrapporten at de fleste av momentene som ligger i kommunestyrets
vedtak i sak 70/17 allerede enten er gjennomførte eller er under gjennomføring, og det synes
ikke å være hensiktsmessig for kontrollutvalget å følge opp iverksettelsene ytterligere.
For de øvrige momentene vil kontrollutvalget opplyse følgende til kommunestyret:
- Det knytter seg noe usikkerhet rundt status for iverksettelsene av anbefaling nr. 6 vedr.
kommunen og anbefaling nr. 1, 3 og 4 vedr. Stakobygget. Kontrollutvalget har derfor bedt
revisor foreta en forenklet etterkontroll i den hensikt å fremskaffe en noe sikrere status rundt
disse iverksettelsene. Kontrollutvalget vil komme tilbake til kommunestyret med egen sak
dersom etterkontrollen viser et ytterligere behov for iverksettelse av de anbefalte tiltakene.
- Anbefaling nr. 5 vedrørende Stakobygget er ikke imøtekommet. Kontrollutvalget mener dette
ikke er tilfredsstillende og forsøker primært å få rettet opp i forholdet ved sin innstilling til
vedtak i denne saken – jfr. oppfølgingsrapportens kommentarer til anbefalingen.
Vedlagte oppfølgingsrapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 24.01.2020 i sak 009/20,
og kontrollutvalget vedtok å oversende oppfølgingsrapporten til kommunestyret med innstilling
til vedtak i to punkter.

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. iverksettelse av
kommunestyrevedtak 70/17 til orientering.
2. Med referanse til rapportens anbefaling 5 vedrørende Stakobygget AS, vedtar
kommunestyret at Stakobygget AS skal – inntil eventuelle nærmere økonomiske
styringssignaler fra eier foreligger - fastsette mål for langsiktig økonomisk utvikling i
selskapet, og dokumentere hvordan inngåtte avtaler gir muligheter for å nå de fastsatte
målene, herunder å oppnå forsvarlig egenkapital på sikt.
Rådmannen besørger oversendelse av dette vedtak til Stakobygget AS.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er praktiske spørsmål knyttet til saken.
Oppfølgingsrapporten er vedlagt elektronisk i en Pdf-fil.

Med vennlig hilsen
_____sign._____
Knut Soleglad
kontrollutvalgssekretær
Postadresse:
E-mailadresse:
Hjemmeside:
Telefon:

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
knut.soleglad@hemnes.kommune.no
www.ihkus.no
95 14 47 81 (mobil)
75 19 70 00 (s.bord)

