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Møte nr. 3/21

HAUGESUND KONTROLLUTVALG
MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

tirsdag 15. juni 2021
kl. 14.00
Haugesund Rådhus, bystyresalen

Forfall meldes til:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 977
eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig.
Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket Unntatt offentlighet i medhold av off.l.,
sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no
Kommunedirektør og kommunaldirektør er invitert

SAKSLISTE:
15/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.05.21
16/21 Orientering fra administrasjonen – kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet
17/21 Eierskapskontroll av Karmsund Havn IKS
18/21 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll
19/21 Oppdatert plan for orientering om tjenesteområdene og kommunale selskaper
20/21 Referat- og orienteringssaker 15.06.21
Eventuelt
Aksdal, 08.06.21

Gudvin Selsås (sign.)
Leder

Kopi: Ordfører
Revisor
Kommunedirektør
Varamedlemmer

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

(møte- og talerett)
(møte- og talerett)
(er invitert)
(til orientering, unntatt 1. vara Jan Lothe og 1. vara Geir Jørgensen
som kan møte fast)
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Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Utvalg
Kontrollutvalget
Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

15.06.21

Arkivkode:

033

Saksnummer

15/21

Arkivsak:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.21
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 11.05.21 godkjennes.

Saksvedlegg:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11.05.21

Saksorientering:
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.21 til godkjenning.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt
administrasjonen og bystyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt
protokoll.
Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt.
møteleder vil så signere protokollen.
Aksdal, 08.06.21

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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HAUGESUND KONTROLLUTVALG
PROTOKOLL
Tirsdag 11. mai 2021 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets
leder Gudvin Selsås.
MØTESTED:

Haugesund rådhus, bystyresalen og Teams

MØTESTART/MØTESLUTT:

Kl. 14.00 – kl. 16.10

MØTENDE MEDLEMMER:

Gudvin Selsås (H), Kari Louise Mæland (Krf),
John Malvin Økland (H), Tor Inge Vormedal (Sp),
Gudrun Caspersen (Ap), Arne Sjursen (PP),
Svein Abrahamsen (V), Marte Lysaker (SV) og
Frank Hendrikse (MDG)

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

1. vara Jan Lothe (H) – med stemmerett og
1. vara Geir Jørgensen (R)

FORFALL:

Anna Kari Rasmussen (H) og
Camilla Klovning Strømø (Frp) – kort varsel

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Regnskapsrevisor Harald Sylta og Rune Mydland
i sak 10 og 13, forvaltningsrevisor Maria Halvorsen og
Henrik Skaug Sætra i sak 14 - på Teams. Heidi Vestvik
tok seg av det tekniske i salen – alle fra KPMG AS.

FRA ADMINISTRASJONEN:

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og
kommunaldirektør Jo Inge Hagland.
Økonomisjef Mari Rønnevik og avdelingsleder
Anders Grutle Agdestein i sak 10.
Daglig leder i HKK KF Atle Myklebust i sak 11.
Kommunaldirektør Gyda Auestad i sak 12.

ANDRE SOM MØTTE

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Sak 14 ble behandlet i lukket møte, jfr. Koml. § 11.5
pkt. b/Offl § 24, pkt. 2 og ble behandlet før sak 13.
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FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 09/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL 23.02.21
Sekretariatets innstilling:
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 23.02.21 godkjennes.
Behandling i kontrollutvalget 11.05.21:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.05.21:
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 23.02.21 godkjennes.

SAK 10/21 UTTALELSE TIL REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020
Sekretariatets innstilling:
Haugesund kontrollutvalg vedtar fremlagte uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 slik den
foreligger (med disse endringene/tilleggene).
Kontrollutvalget anbefaler at Haugesund bystyre godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for
2020.
Behandling i kontrollutvalget 11.05.21:
Avdelingsleder Agdestein presenterte regnskapet. Han gjorde greie for hva som var nytt i år og
hovedtallene. Måltallene viste et netto driftsresultat på 1,9 % (4,7 % i 2019) i prosent av brutto
driftsinntekter, måltall 1,75 %. Netto lånegjeld 63 % (64 % i 2019) i prosent av brutto
driftsinntekter, måltall på 75 %. Egenfinansiering investeringer 46 % (40 % i 2019), måltall 35 %
og disposisjonsfond 9 % (6 % i 2019) i prosent av brutto driftsinntekter, måltall 7 %.
Det var flere årsaker til at resultatet var bedre enn forventet. Lønnsoppgjøret var blitt lavere enn
budsjettert, lavere pensjonskostnader, lavere netto finansutgifter, flere statlige kompensasjoner,
mer øremerket tilskudd enn budsjettert og utgiftene til reise- og kursvirksomhet var redusert.
Investeringsutgifter for det konsoliderte regnskapet var på 236,5 mill. Kommunen har mottatt en
tiltakspakke på 17,7 mill. til stimulering av næringslivet.
Avdelingslederen og kommunedirektøren svarte på spørsmål om blant annet publisering av
regnskapet, likelønn, klimaregnskap, KOSTRA-gruppe.
Kommunedirektøren ba om å få noen spørsmål tilsendt skriftlig, og vil komme tilbake med svar i
junimøtet.
Regnskapsrevisor Rune Mydland deltok på Team. Han viste en presentasjon og orienterte om
revisjonsarbeidet gjennom året.
Medlemmene var fornøyd med orienteringene og sluttet seg til forslaget til uttalelse.
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.05.21 og innstilling:
Haugesund kontrollutvalg vedtar fremlagte uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 slik den
foreligger.
Haugesund kommune har i 2020 et positivt netto driftsresultat på 59,8 mill. kr, som utgjør 1,9
% av driftsinntektene. Resultatet i 2019 var på 4,8 %. Resultatet er litt over teknisk
beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75%.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av dokumentene og revisjonsberetningen for
2020, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen for 2020 totalt sett gir et
forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet for 2020 og for kommunens
økonomiske situasjon pr. 31.12.20.
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, som er komme fram i dialog med revisor, som
kunne hatt noe å si for utvalgets uttalelse, jf. kommuneloven § 11-2. 5
Ut over ovennevnte og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget, samt revisors
orientering om revisjonsarbeidet og revisjonsberetningen, har ikke kontrollutvalget merknader
til årsregnskapet eller årsberetningen til Haugesund kommune for 2020.
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret godkjenner kommunen sitt årsregnskap og
årsberetning for 2020.

SAK 11/21 HAUGESUND KINO OG KONSERTHUS KF (HKK KF)–
UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2020
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til HKK KF sitt årsregnskap 2020 slik den foreligger/
med disse endringene/med disse tilleggene…..
Behandling i kontrollutvalget 11.05.21:
Daglig leder Atle Myklebust orienterte. Det hadde vært et krevende år for selskapet, med flere
nedstengninger på grunn av koronasituasjonen. Regnskapet var gjort opp med et merforbruk på
1,2 mill. Selskapet hadde unngått permitteringer. De hadde blitt tildelt midler fra to
stimuleringstiltak. Revisjonsberetningen uten merknader, var sendt ut samme dag.
Medlemmene var fornøyd med orienteringen, og sluttet seg til forslaget til uttalelse.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.05.21 og innstilling:
Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til HKK KF sitt årsregnskap 2020 slik den foreligger.
Haugesund kino og konserthus KF sitt årsregnskap for 2020 er gjort opp med et
regnskapsmessig merforbruk på kr 1,2 mill.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at årsregnskapet totalt sett gir et forsvarlig
uttrykk for resultatet av foretakets virksomhet i 2020 og for foretakets økonomiske stilling pr.
31.12.20.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalget er ikke kjent med andre forhold, som er kommet frem i dialog med revisor, som kunne
hatt noe å si for utvalget sin uttalelse, jf. kommuneloven § 11-2. Ut over ovennevnte og det som
går fram av saksframlegget til kontrollutvalget, samt revisors orientering om
revisjonsmeldingen, har ikke utvalget andre merknader til årsregnskapet til Haugesund kino
og konserthus KF for 2020.
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret godkjenner Haugesund kino og konserthus KF sitt
årsregnskap og årsrapport for 2020.

SAK 12/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - KOMMUNALDIREKTØR OPPVEKST
Sekretariatets innstilling:
Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektørens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 11.05.21:
Kommunaldirektør Gyda Auestad viste en presentasjon og orienterte om tjenesteområdet
Oppvekst. Tjenesteområdet er delt inn i fem områder: barnevern, barnehage, skole, PPT og
helsestasjon og skolehelsetjeneste. Hun beskrev og gjorde nærmere rede for hvert av områdene.
Barnevernet er delt inn i fire avdelinger. En ny barnevernsreform vil tre i kraft fra januar 2022.
Auestad refererte til den nylig gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernet. Hun
mente det var en nyttig rapport, og det jobbes med å følge opp anbefalingene.
Haugesund har 5 kommunale barnehager og 33 private barnehager. Endringer i barnehageloven
fra 2021 var fulgt opp med blant annet internkontroll i barnehagene.
De 12 skolene og Breidablikk læringssenter har til sammen 4128 elever og 417 lærere. Auestad
forklarte om «Kvalitetsårshjul», om nye læreplaner fra august 2020, strategiplan for
Haugesundsskolen. Hun delte ut et hefte og orienterte om «Plan for trygt og godt skolemiljø».
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) har 18 ansatte, betjener 21 skoler og 47 barnehager i
Haugesund, Sveio og Utsira.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten har hatt en økt kapasitet de senere årene, og skal jobbe
helsefremmende og forbyggende.
Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet håndtering av uønskede hendelser og om
regelverket var godt nok forankret nedover i organisasjonen.
Leder takket for en nyttig og lærerik orientering.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.05.21:
Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektørens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

4

7

Møte nr. 2/21

SAK 13/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.05.21
5. Statusrapport pr. mars 2021
6. Løypemelding fra revisor om prosjektet «Karmsund Havn»
7. BST-vedtak 14.04.21, sak 2021 – forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern»
8. Generalforsamlinger i Haugesund Parkering AS 01.03.21
9. Generalforsamling i Den Norske Filmfestivalen AS 12.04.21
10. Representantskapsmøte 23.04.21 – Haugaland Vekst IKS
11. Representantskapsmøte 26.04.21 – Haugaland Kontollutvalgssekretariat IKS
12. Representantskapsmøte 27.04.21 – IKA Rogaland IKS
13. Generalforsamling 30.04.21 – Haugaland Kraft AS
14. Generalforsamling 25.05.21 – Haugesund Stadion AS
15. Representantskapsmøte 26.05.21 – HIM IKS
16. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 21.- 22.04.21 – Selsås deltok
17. Invitasjon til digital FKT-konferanse 1. – 2. juni 2021
18. Saksfremlegg om opptak av kommunene på Haugalandet i Rogaland Revisjon IKS
19. KMD mars 2021 -Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften - eget vedlegg
Behandling i kontrollutvalget 11.05.21:
Leder orienterte. Han mente NKRF konferansen hadde vært veldig lærerik og interessant, særlig
innlegg fra Østre Toten om datainnbruddet i kommunen.
Revisor Harald Sylta deltok på Teams og gav en løypemelding om arbeidet med
eierskapskontrollen av Karmsund Havn IKS. Medlemmene drøftet om det var aktuelt å
endre/tilføye problemstillinger i forhold til omtaler i media, om eiendomssalg gjennomført av
Karmsund Havn IKS. Utvalget ble enig om å ikke gjøre noen endringer i prosjektet nå. Leder
presiserte at det er viktig å få svar på om selskapet hadde eller vurderte å ta opp lån gjennom sine
datterselskaper, og om det eventuelt ville gå ut over rammen på 800 millioner.
Medlemmene hadde ingen særskilte kommentarer til de andre referatsakene.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.05.21:
Referatsakene 5 – 19 blir tatt til orientering.

SAK 14/21 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «IT-SIKKERHET»
Sekretariatets innstilling:
1.
Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «IT-sikkerhet» til
orientering.
2.

Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 10
anbefalinger.

3.

Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av
rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter bystyrets vedtak.
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Behandling i kontrollutvalget 11.05.21:
Utvalget vedtok å behandle rapporten i lukket møte, jfr. Koml. § 11.5 pkt. b/Offl § 24, pkt. 2.
Forvaltningsrevisorene Maria Halvorsen og Henrik Skaug Sætra presenterte rapporten via Teams.
De gjorde rede for formål, problemstillinger og metode. Det var gjennomført 11 intervjuer. Revisor
sine 10 anbefalinger ble forklart i forhold til de to hovedproblemstillingene.
Medlemmene mente det var nyttig og aktuell rapport. Leder viste til NKRF-konferansen og
innlegget fra Østre Toten. Det er viktig å ha stor fokus og god kontroll på alt IT-sikringsarbeid.
Frank Hendrikse (MGD) mente at mange av anbefalingene burde følges opp raskt, og at det var
unødvendig å vente i 9 måneder på tilbakemelding. Medlemmene støttet hans syn og ønsket å sette
en frist på 6 måneder.
Kommunedirektøren kommenterte at flere av anbefalingene allerede var fult opp. Han hadde ingen
problemer med at fristen ble satt til 6 måneder. Det er viktig å følge opp dette arbeidet raskt, mente
han.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.05.21 og innstilling til bystyret:
1.

Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «IT-sikkerhet» til
orientering.

2.

Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 10
anbefalinger.

3.

Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av
rapportens anbefalinger innen 6 måneder etter bystyrets vedtak.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.
Neste møte: tirsdag 15.06.21, kl. 14.00
Foreløpige saker: orientering om tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet, rapport etter
eierskapskontroll av Karmsund Havn IKS og valg av nytt revisjonsprosjekt.

Haugesund/Aksdal, 11.05.21

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær
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SAKSGANG
Møtedato

Utvalg
Kontrollutvalget
Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

15.06.21

Arkivkode:

216

Saksnummer

16/21

Arkivsak:

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN DIREKTØR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

KOMMUNAL-

Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektørens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.

Saksorientering
Kontrollutvalget vedtok i møtet 22.09.20, sak 27/20 å invitere kommunale ledere til å komme
å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende:
Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende oppdaterte plan for orienteringer fra
administrasjonen og kommunale selskaper:
22.09.20
20.10.20
17.11.20

Rogaland Revisjon IKS
organisasjon og stab v/kommunedirektøren
Krisesenter Vest IKS

26.01.21
23.03.21

tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet-kommunaldirektør Næsse
tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for spørsmål. Sekretariatet gis
fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er
satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de
utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren 24.09.20.
Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de invitere.
På grunn av avlyste møter, gjennomføring av møtet på Teams og koronasituasjonen har det
blitt noen endringer i planen. Kommunaldirektør for oppvekst Gyda Auestad orienterte i møtet
11.05.21. Kommunedirektør for kultur, idrett og frivillighet Simon Næsse har bekreftet at han
vil delta i møtet 15.06.21.
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Et overordnet organisasjonskart over kommunedirektøren og hans ledergruppe som består av
fem direktører (fra kommunens nettside):

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig
som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.

Aksdal, 08.06.21
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Odd Gunnar Høie
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Møtedato

15.06.21
08.09.21

Arkivkode:

Saksnummer

17/21

Arkivsak:
216

EIERSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:
1.

Haugesund bystyre tar den framlagte eierskapskontrollen av Karmsund Havn IKS til
orientering.

2.

Rapporten oversendes kommunedirektøren og selskapet v/havnerådet for videre
oppfølging av rapportens tre anbefalinger.

3.

Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging
av rapportens anbefalinger innen seks måneder etter bystyrets vedtak.

Vedlegg:

Karmsund Havn IKS – rapport fra KPMG AS, juni 2021

Saksorientering
Bystyret vedtok i 2019 ny Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2019
- 2023. I denne planen var eierskapskontroll av Karmsund Havn IKS ett av de prioriterte
prosjektene. Kontrollutvalget startet, med utgangspunkt i planen, prosessen med å
gjennomføre en slik revisjon våren 2021.
Med utgangspunkt i en prosjektplan utarbeidet av KPMG AS ble følgende vedtatt enstemmig i
møtet 23.02.21, sak 06/21:
Haugesund kontrollutvalg bestiller eierskapskontroll av Karmsund Havn IKS fra KPMG
AS i henhold til prosjektplan B, med tilføyelse av problemstillingen ««Er Karmsund Havn
sine investeringer i tilknytning til lokal lufthavn i samsvar med selskapets vedtekter,
selskapsavtale og definerte forretningsområder?» og følgende innspill:
Hvilke muligheter har selskapets ledelse i forhold til å øke gjelden i Karmsund Havn IKS
med andre garantistillelser enn de som eierne allerede har stilt.
Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 140 timer.
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Formål:
Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om eierskapet i Karmsund Havn IKS blir
ivaretatt i samsvar med Haugesund kommunes interesser – herunder om de økonomiske
forholdene i selskapet ivaretar Haugesund kommune sine interesser, samt om risikoen for
kommunen er tilstrekkelig ivaretatt.
Eierskapskontrollen er forbedringsorientert, og har som formål å gi anbefalinger om tiltak
der det avdekkes forbedringsområder.
Problemstillinger:
1. Kartlegging av ivaretakelsen av kommunens interesser:
a. Er låneopptak i Karmsund Havn IKS gjort i samsvar med vedtak og forutsetninger i
kommunestyret i Haugesund?
b. Er sikkerhetsstillelse for låneopptak i tråd med kommunestyrets vedtak og
interesser?
Herunder:
i. Definert egenkapital
ii. Pantsatte objekter
c. Er deltakeransvaret og -risikoen ivaretatt i samsvar med kommunestyrets vedtak og
interesser?
i. Hvilket ansvar har kommunen dersom selskapet ikke evner å oppfylle sine
forpliktelser?
d. Er selskapets konsernstruktur og investeringer i tråd med kommunestyrets vedtak og
interesser?
e. Er Karmsund Havn sine investeringer i tilknytning til lokal lufthavn i samsvar med
selskapets vedtekter, selskapsavtale og definerte forretningsområder?
f. Hvordan følges ovenfor nevnte risikoer opp overfor kommunestyret?
2. Dersom kommunens vedtak og forutsetninger ikke er ivaretatt i selskapet:
a. På hvilket ledd i beslutningskjeden settes kommunens interesser til side?
Intensjonen med problemstillingene er å først etablere i hvilken grad og på hvilke områder
kommunens interesser er ivaretatt for deretter å eventuelt undersøke hvorfor kommunens
interesser ikke er ivaretatt.
Rapporten
KPMG AS har med dette som utgangspunkt gjennomført prosjektet våren 2021. Rapporten
ble mottatt av sekretariatet 07.06.21. Den er verifisert og har vært på høring hos
kommunedirektøren og Karmsund Havn IKS.
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Basert på revisjonens observasjoner og vurderinger i forbindelse med eierskapskontrollen,
anbefaler revisjonen at kommunen og selskapet iverksetter tre tiltak.
Forvaltningsrevisor anbefaler:
1. Haugesund kommune å forankre formålet, med tanke på lufthavndrift, i
deltakerkommunestyrene ved å gjøre nødvendige endringer i selskapsavtalen.
2. Haugesund kommune å etablere rutiner for rapportering fra Karmsund Havn IKS til
kommunestyret i samsvar med målsettingen i eierskapsmeldingen av 2017.
3. Karmsund Havn IKS å etablere rutiner for å sikre korrekt formell behandling av
økonomiplan i representantskapet i samsvar med IKS-loven.
I den grad formålet er ment å omfatte deltakelse, låneopptak eller investeringer i andre
selskaper bør det tydeliggjøres i selskapsavtalen.
Revisor sine konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 er
en innledning til rapporten. Her blir formål, problemstillinger og metode presentert. I kapittel
2 skriver revisor om selskapet, eierstrategi, rammer og utvikling, samt juridiske rammer for
interkommunale selskap.
I kapittel 3 blir problemstillingene omtalt, og i kapittel 4 presenterer forvaltningsrevisor sine
anbefalinger. Kommunedirektørens og selskapets høringsuttalelser er tatt inn på sidene 26-27.
Uttalelsen fra kommunedirektøren
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 skal kommunedirektøren og selskapet gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer fram i eierskapskontrollen og
deres syn skal også framgå av rapporten.
Kommunedirektøren har hatt rapporten til verifisering og høring. Hans høringsuttalelse er tatt
inn på side 26 i rapporten, der han skriver blant annet følgende:
Kommunedirektøren vil bemerke at rapporten om eierskapskontroll av Karmsund
Havn IKS fra KPMG er nyttig. Kommunedirektøren anser rapportens konklusjoner
som dekkende, og i tråd med kontrollutvalgets bestilling.
Kommunedirektøren har også kommentert forvaltningsrevisor sine anbefalinger enkeltvis, og
beskrevet hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.
Uttalelsen fra selskapet
I følge samme forskrift skal selskapet gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold
som kommer fram i eierskapskontrollen. Karmsund Havn IKS har hatt rapporten på høring og
selskapets uttalelse er tatt inn på side 27 i rapporten.
Selskapet skriver blant annet at de har opplevd prosessen med KPMG som nyttig og lærerik,
og de har allerede oppdatert noen av sine rutiner i tråd med rapportens anbefalinger.
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Sekretariatets vurderinger
Sekretariatet har gjort en vurdering av at rapporten er av god kvalitet iht. standardkravene til
forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller (RSK 001/002), og at den er i samsvar
med kontrollutvalgets bestilling og vedtatt prosjektplan. Valg av revisjonskriterier er relevante
sett opp mot problemstillingene. Revisors vurderinger og anbefalinger er videre basert på
innsamlet materiale, revisjonskriteriene og de metodiske avgrensningene.
Resultatet etter eierskapskontrollen viser at kommunen og selskapet
forbedringspotensialer, i og med at undersøkelsen avdekker forbedringsområder.

har

noen

Sekretariatet vil på den bakgrunn anbefale at kontrollutvalget ber bystyret vedta at revisjonens
anbefalinger blir fulgt opp.
Sekretariatet vil anbefale at det settes en frist for kommunedirektøren til når bystyret via
kontrollutvalget får tilbakemelding om status for anbefalingene.
En eierskapskontroll skal systematisk følges opp for å sikre at forvaltningen setter i verk tiltak
for å rette opp påviste avvik/svakheter og kontrollutvalget må sørge for at bystyrets vedtatte
merknader til rapporter følges opp av kommunedirektøren. Det er anbefalt at slik oppfølging
skjer fra 6 til 12 måneder etter at rapporten er vedtatt av bystyret.
I denne saken kan det være naturlig å sette 6 måneder, da det ikke er så omfattende forhold
som trenger å følges opp. I følge forskrift om kontroll og revisjon skal kontrollutvalget
innstille direkte til bystyret i forbindelse med behandling av eierskapskontroller.
Aksdal, 08.06.21
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Forord
Etter vedtak i kontrollutvalget i Haugesund kommune 23.02.2021 sak 06/21 har KPMG gjennomført en
eierskapskontroll av Karmsund Havn IKS. Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling.

Oppbygging av rapporten
Våre vurderinger og anbefalinger går frem av rapportens sammendrag på påfølgende side. En kort
skildring av Karmsund Havn IKS, samt både de lokale og de nasjonale rammene for selskapet er gitt i
kapittel 2 før det i kapittel 3 er en konkret gjennomgang av de enkelte problemstillingene i
eierskapskontrollen.
Vi vil takke Karmsund Havn IKS og Haugesund kommune for god hjelp i arbeidet vårt med
eierskapskontrollen.
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Sammendrag
Vurderinger
Låneopptak
Forvaltningsrevisjon har ikke gjort funn som tyder på at låneopptak i Karmsund Havn IKS er i strid med
vedtak og forutsetninger i kommunestyret i Haugesund.
Den begrensningen selskapet har for opptak av lån etter selskapsavtalen omfatter ikke låneopptak i
datterselskapene. Dersom kommunen ønsker å begrense selskapets mulighet til å ta opp lån i
datterselskapene bør kommunen vurdere å endre selskapsavtalen.
Selskapet sin økonomiplan behandles i eiermøtene, men forvaltningsrevisor vurderer at behandlingen av
økonomiplan ikke er i samsvar med kravene i IKS-loven § 20. Mangelen er i realiteten avhjulpet med den
faktiske behandlingen, men saksbehandlingskravene i IKS-loven må etter forvaltningsrevisors syn likevel
oppfylles.

Struktur og investeringer
Forvaltningsrevisors vurdering er at formålet med luftahavndriften faller utenfor formålet for Karmsund Havn
IKS slik det er definert i samarbeidsavtalen for selskapet. Formuleringen «det sjøbaserte transportnettverket
må sees i sammenheng med andre transportsystemer for veitrafikk og luftfart for å oppnå mest mulig
sømløs transport av personer og varer» i eierskapsstrategiens angivelse av eiermotiv tyder etter vårt syn på
at luftfart ligger i samme kategori overfor havneselskapet som veitrafikk. Investeringer i lufthavntrafikk på
Helganes kan slik sett sammenlignes med investeringer i forbindelse med E134/E39 eller riksveinettet i
regionen.
Forvaltningsrevisor er kjent med betydningen av lufthavn for havner. Det er heller ikke ukjent at havner
investerer i ekstern infrastruktur for å sikre havnen som en transport-HUB. Vurderingen av Karmsund Havn
IKS sin investering i lufthavnen innebærer ikke en vurdering av hva en havn kan eller bør investere i.
Vurderingen er utelukkende knyttet til begrensinger selskapets avtalte formål (i selskapsavtalen) setter for
virksomheten og betydningen av formålet i samsvar med IKS-loven.
IKS-lovens system er at styret skal gjøre den endelige vurderingen av om virksomheten opererer innenfor
formålet i avtalen. Det er styrets ansvar å vurdere om lufthavndrift er innenfor formålet til selskapet eller
ikke. Dersom styret er kommet til at lufthavndrift ikke er omfattet av formålet er det videre styrets ansvar å
enten avvise investeringen eller be deltakerkommunene endre formålet til selskapet.
I eierskapsstrategien til Karmsund Havn IKS er det lagt opp til at vurdering av formålet kan gjøres av
representantskapet og at representantskapet kan tillate virksomhet som faller utenfor formålet.
Representantskapet har gjort en vurdering av lufthavndriften og gitt sin tilslutning til driften. Ønsket om
investeringen i lufthavndrift stammer fra ordførerne i deltakerkommunene i form av et brev til Karmsund
Havn IKS. Brevet er opplyst å komme fra eierne. Vi har ikke fått tilsendt dokumentasjon på at dette er
behandlet i kommunestyret.
IKS-loven er overordnet eierskapsstrategien og det er derfor forvaltningsrevisors vurdering at samsvaret
mellom eierskapsstrategien og IKS-loven, må sikres med at eierskapsstrategien følger IKS-lovens system.
Det er forklart for forvaltningsrevisor at det har blitt gjennomført politiske sonderinger utenfor de formelle,
demokratiske organer som indikerer at det i realiteten har vært politisk dekning for investeringen.
Forvaltningsrevisor vil likevel peke på at avtaler og forståelser som oppnås utenfor de formelle politiske
organer ikke oppfyller kravene til saksbehandling i relevant lovverk.
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Forvaltningsrevisor er av den oppfatning at saksbehandlingen ikke oppfyller allmenne forventninger til god
eierstyring. Kommunestyret må i sine forventinger kunne legge til grunn at IKS lovens bestemmelser i
relasjon til endring av formål må etterleves, selv om eierskapsstrategien på dette punktet har inntatt en
delegasjonsfullmakt.
Vi presiserer at våre vurderinger utelukkende er gjort i forhold til om kommunestyrets interesser er ivaretatt i
forhold til at utvidelse av formålet skulle vært behandlet i bystyret. Det faller utenfor mandatet i denne
rapport å vurdere konsekvenser av at IKS-lovens bestemmelser om endring av formål etter vår mening ikke
er fulgt.
Forvaltningsrevisor har ikke vurdert bruk av havnekapitalen, da det er vurdert å være utenfor mandatet for
eierskapskontrollen.

Sikkerhetsstillelse
Forvaltningsrevisor har ikke gjort funn som tyder på at sikkerhetsstillelse for låneopptak i Karmsund Havn
IKS er i strid med vedtak i kommunestyret i Haugesund.

Deltakeransvar
Forvaltningsrevisjon har ikke gjort funn som tyder på at deltakeransvaret og -risikoen i Karmsund Havn IKS
er i strid med vedtak og interesser i kommunestyret i Haugesund.

Oppfølging av risiko
Forvaltningsrevisor er på bakgrunn av mottatt dokumentasjon av den oppfatning at risikoer i Karmsund
Havn IKS ikke følges formelt opp av formannskapet eller kommunestyret i Haugesund kommune, og at
kommunen heller ikke etterlever målsetningen om å behandle en årlig eierberetning.

Beslutningskjeden
Forvaltningsrevisor har i løpet av eierskapskontrollen avdekket tre forhold hvor den er grunn til å peke på
manglende samsvar mellom den konkrete saksbehandlingen og krav som stilles i IKS-loven eller vedtak
fattet av bystyret.
Rapportering etter målsetningen i eierskapsmeldingen av 2017
Det er avdekket at rapporteringen som finner sted mellom selskapet og kommunestyret er mangelfull i
forhold til kommunen sin eierskapsmelding av 2017 og at det er i leddet mellom kommunestyret og
representantskapet det mangler rapportering.
Etablering av virksomhet utenfor IKS-en sitt avtalte formål
Forvaltningsrevisor peker på at det er manglende samsvar mellom rutiner beskrevet i eierskapsstrategien
om fravikelse av formålet i selskapet og IKS-loven sitt krav om behandling av formål i kommunestyret.

Formell behandling av økonomiplan for selskapet i samsvar med IKS-loven
Som det kommer frem over er det også manglende samsvar mellom kravene til behandling av økonomiplan
i IKS-loven og prosessen i selskapet. Forvaltningsrevisors vurdering er at måten økonomiplanen behandles
i selskapet er betryggende, men ikke formelt i samsvar med kravene i IKS-loven. Selskapet er blitt gjort
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kjent med vurderingen og har opplyst om at de vil følge de formelle kravene i IKS-loven ved neste
budsjettbehandling.

Anbefalinger
Vi anbefaler:



Haugesund kommune å forankre formålet, med tanke på lufthavndrift, i deltakerkommunestyrene ved å
gjøre nødvendige endringer i selskapsavtalen.



Haugesund kommune å etablere rutiner for rapportering fra Karmsund Havn IKS til kommunestyret i
samsvar med målsettingen i eierskapsmeldingen av 2017.



Karmsund Havn IKS å etablere rutiner for å sikre korrekt formell behandling av økonomiplan i
representantskapet i samsvar med IKS-loven.

I den grad formålet er ment å omfatte deltakelse, låneopptak eller investeringer i andre selskaper bør det
tydeliggjøres i selskapsavtalen.
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1. Innledning
1.1

Bakgrunn og formål

Kontrollutvalget vedtok i møte 23.02.2021, sak 06/21 å bestille en eierskapskontroll av Karmsund Havn IKS
fra KPMG.
Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om eierskapet i Karmsund Havn IKS blir ivaretatt i
samsvar med Haugesund kommunes interesser – herunder om de økonomiske forholdene i selskapet
ivaretar Haugesund kommune sine interesser, samt om risikoen for kommunen er tilstrekkelig ivaretatt.
Eierskapskontrollen er forbedringsorientert, og har som formål å gi anbefalinger om tiltak der det avdekkes
forbedringsområder.
Prosjektet er avgrenset til Karmsund Havn IKS. Andre selskap kommunen eier/har eierandeler i er ikke
omfattet av eierskapskontrollen.
Eierskapskontrollen gjennomføres i samsvar med RSK 002 Standard for eierskapskontroll fastsatt av styret
i Norges kommunerevisorforbund.

1.2

Problemstillinger

På bakgrunn av formålet svarer eierskapskontrollen ut følgende problemstillinger:
1.

Kartlegging av ivaretakelsen av kommunens interesser:
a.

Er låneopptak i Karmsund Havn IKS gjort i samsvar med vedtak og forutsetninger i
kommunestyret i Haugesund?

b.

Er sikkerhetsstillelse for låneopptak i tråd med kommunestyrets vedtak og interesser?
Herunder:
i. Definert egenkapital
ii. Pantsatte objekter

c.

Er deltakeransvaret og -risikoen ivaretatt i samsvar med kommunestyrets vedtak og
interesser?
i. Hvilket ansvar har kommunen dersom selskapet ikke evner å oppfylle sine
forpliktelser?

2.

d.

Er selskapets konsernstruktur og investeringer i tråd med kommunestyrets vedtak og
interesser?

e.

Er Karmsund Havn sine investeringer i tilknytning til lokal lufthavn i samsvar med
selskapets vedtekter, selskapsavtale og definerte forretningsområder?

f.

Hvordan følges ovenfor nevnte risikoer opp overfor kommunestyret?

Dersom kommunens vedtak og forutsetninger ikke er ivaretatt i selskapet:
a.

På hvilket ledd i beslutningskjeden settes kommunens interesser til side?

Intensjonen med problemstillingene er å først etablere i hvilken grad og på hvilke områder kommunens
interesser er ivaretatt for deretter å eventuelt undersøke hvorfor kommunens interesser ikke er ivaretatt.

© 2021 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

7

22

1.3

Revisjonskriterier

Til problemstillingene stilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand
og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier skal være aktuelle, relevante og gyldige for
kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier har vært:










Lov om interkommunale selskap (IKS-loven)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll
Vedtekter for Karmsund Havn IKS
Samarbeidsavtale e.l. om Karmsund Havn IKS
Kommunen sin eierskapsmelding
Ev. andre vedtak i kommunestyret om Karmsund Havn IKS

1.4

Metode

Eierskapskontrollen er gjennomført i samsvar med krav i RSK002 Standard for eierskapskontroll 1.
For å svare ut problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data:

 Dokumentinnsamling og analyse
 Intervju
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokument opp mot
revisjonskriteriene. Liste over mottatt og gjennomgått dokumentasjon er tatt inn i vedlegg 1.
Det er gjennomført intervju med 8 personer:







Fire direktører i Karmsund Havn IKS
Styreleder i Karmsund Havn IKS
Rådmann i Haugesund kommune
Ordfører i Haugesund kommune
Gruppeleder i opposisjonen i Haugesund kommune

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet
informasjonsverdi, personene sin erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonen sitt formål og
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til
dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, som vil
si at respondentene har fått mulighet til å lese gjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer.

Datainnsamlingen ble avsluttet 21.05.2021. Rapport er sendt kommunen og selskapet til uttale den
20.05.2021, med endelig høringsfrist den 03.06.2021.

1

Utgitt av Norges Kommunerevisorforbund
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2. Karmsund Havn IKS
Under beskriver vi kort selskapet, forventninger til selskapet i
eierskapsstrategien og rammene for selskapets virksomhet slik de er definert i
lov om interkommunale selskap.

2.1

Om selskapet

Karmsund Havn IKS er et interkommunalt selskap (IKS) og eies av de seks kommunene Haugesund,
Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. Haugesund og Karmøy kommune har de største eierandelene i
selskapet med 38,46 % hver. Samlet regnes hele havneområdet som Norges tredje største, målt i
godsomslag – med over 42 000 anløp årlig.
Selskapet ivaretar all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom felles havnestyre i
henhold til gjeldende selskapsavtale. Havnestyret består av fem representanter og tre varamedlemmer som
er oppnevnt etter kriterier fastsatt i eierstrategien til selskapet. Videre har eierkommunene valgt et havneråd
som er delegert myndighet til å gjøre endelig vedtak i saker som etter Havne- og farvannsloven hører inn
under kommunestyret. Havnerådet består av seks medlemmer, hvorav hver enkelt deltakerkommune er
representert ved et medlem med vara. Havnerådet er representantskap for Karmsund Havn IKS i samsvar
med reglene i IKS-loven.
Av årsrapporten for 2019 fremkommer det at en målsetting for styret er å gjøre selskapet til et
konkurransedyktig alternativ for transportnæringen. I tillegg er det fokus på at selskapet skal ha sunn
økonomi. I 2019 hadde selskapet en økonomisk vekst på 39 % fra 2019 hvor salg av Kopervik Havn
utgjorde en stor andel av økningen. Sett bort fra dette salget hadde selskapet en økonomisk vekst på 4,9
%.
Karmsund Havn IKS reguleres av lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Loven definerer
interkommunale selskap som et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper som ikke er organisert som aksje- eller allmennaksjeselskap.

2.2

Eierstrategi, rammer og utvikling

Eierkommunene til Karmsund Havn har utarbeidet en felles eierstrategi for selskapet. Hensikten med en
felles eierstrategi er å samordne eiernes forventninger og gi klare og forutsigbare styringssignaler til
selskapet. Eierskapsstrategien skal være en plattform for dialog mellom politisk og administrativ ledelse i
eierkommunene og selskapet (representert ved styret).
I følge eierstrategien er virksomhetsområdene til selskapet:
1) Gods-stykkgods- og bulktransport

6) Sjøbasert eiendomsutvikling

2) Nasjonal fiskerihavn (Husøy)

7) Opplagstjenester

3) Offshore og subsea

8) Småbåttrafikk

4) Hurtigbåter og ferjer

9) Offentlig forvaltning av sjøområdet
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5) Cruiseturisme

10) Nærmiljø og samfunnsansvar

I følge eierstrategien er kommunenes eiermotiv utover det lovpålagte samfunnsøkonomisk. Under følger en
konkret gjengivelse av de mest sentrale punktene i kommunenes eierskapsstrategi for Karmsund Havn IKS,
knyttet til problemstillingene i eierskapskontrollen.
«Kjernevirksomheten defineres som drift av havneområdet, og har en klar synergi med
kommunenes virksomhet og politiske målsetninger, som bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt
sted for næringsliv, bosetting og turisme.
Selskapets kjernevirksomhet skal være ”havneoperatør” og leverandør av havnerelaterte tjenester.
Det er viktig for risikostyringen at deltakommunene aktivt avgrenser Selskapets virksomhet ut over
lovens virkeområde. Formålet definerer hvilket virksomhetsområde selskapets aktiviteter må holde
seg innenfor. Dette avgrenser deltakerkommunenes investering og gir mulighet til å differensiere
risiko mellom flere investeringer i f.eks. andre typer virksomhetsområder. Virksomhet som går
utenfor selskapets formål vil kreve en beslutning av deltakerkommunene i representantskapet.
Beslutninger utenfor Selskapets formål må styret derfor forankre i Selskapets representantskap,
som er nærmere de folkevalgte organ i deltakerkommunene.
Kommuneloven setter ikke grenser for hva kommunen kan involvere seg i utenfor
offentlighetsområdet. Når et offentlig organ opptrer utenfor offentlighetsområdet gjelder i hovedsak
privatrettslige regler. Et offentlig organ kan oppnå god avkastning på næringsvirksomhet, men kan
ikke utnytte en gunstig markedsposisjon.
[…]
Eiendomsforvaltning og utvikling representerer et viktig inntekts- og vekstområde for Selskapet.
Eiendomsforvaltning er ikke omtalt i Selskapets formål. Havne- og farvannsloven setter
begrensninger for annen virksomhet. ”Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn
havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av
offentlig myndighet etter bestemmelser eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet
og fremkommelighet i kommunens sjøområder”,(jmf. § 48. Forvaltning av havnekapitalen).
Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling hvor formålet er å møte behov innenfor havne- og
sjørelatert virksomhet, tillates. All annen virksomhet faller utenfor Selskapets formål. Er det tvil om
nye engasjementer er utenfor, pålegges Selskapet å gjøre en objektiv juridisk vurdering.
[…]
Havnekapitalen kan også investeres i andre transportsystemer om det gir fordel for havnedriften
eller sjøtransporten (jf. forarbeidene til Havne- og farvannsloven). Departementet kan gi
dispensasjon fra loven og gi tilgang til utbytte.
[…]
Selskapsformen er interkommunalt selskap (IKS) og reguleres av Lov om interkommunale
selskaper. Lovgivningene er mye lik aksjelovgivningene, men har klare forskjeller. Viktigste er at
eierne, juridisk kalt ”deltakerne”, har et økonomiskdelt ansvar for selskapets forpliktelser i henhold
til eierandel.
[…]
Eierne har godkjent en låneramme for Selskapet på inntil 600 mill 2. Vedtaket er forankret i de
respektive kommunestyrer. Den enkelte eier i et IKS hefter ubegrenset for sin eierandel av
selskapets forpliktelser. Inntil videre er deltakerkommunene enige om ikke utvide lånerammen.
2

Strategien er fra 2016 og lånerammen er nå økt til 800 millioner.
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[…]
Det forutsettes at investeringer er basert på forretningsmessige prinsipper, og prioritering av de
antatt mest lønnsomme prosjektene. Eventuelle prosjekter som ikke tilfredsstiller selskapets
bedriftsøkonomiske avkastningskrav, men som Selskapet mener har positiv
samfunnsøkonomiskverdi, skal legges fram for deltaker kommunene for avklaring. Dette vil typisk
være investeringer i større infrastrukturprosjekter og ny miljøteknologi.

[…]
Styringsparametere basert på samfunnsøkonomisk verdimaksimering er sammensatte. Blandes
samfunnsmotiverte investeringer og forretningsmessig investeringer med definert avkastningskrav,
kan det oppstå motstridene styringssignaler. Deltakerkommunene er derfor enige i at beslutninger
om større samfunnsmotiverte investeringer legges til representantskapet (havnerådet), og den
forretingsrelaterte havnevirksomheten tillegges styret.
[…]
Forståelsen av samfunnsøkonomisk verdiskaping er knyttet til vekst i regionens Samlede økonomi,
hvor vekst i antall arbeidsplasser er en sterk indikator.
Samfunnsøkonomiske analyser/ringvirkningsanalyser kan gi et godt vurderingsgrunnlag.
[…]
Representantskapet er det formelle eierorganet hvor eierbeslutninger tas, og er det øverste
beslutningsorgan i selskapet på samme måte som generalforsamlingen har i et aksjeselskap.»

2.3

Juridiske rammer – Interkommunalt selskap

Da selskapet er delegert myndighet fra kommunen etter reglene i havne- og farvannsloven er det stilt krav i
havne- og farvannsloven om at selskapet enten må organiseres som IKS eller i samsvar med
bestemmelsene om interkommunalt samarbeid i kommuneloven. For Karmsund Havn IKS er IKS-lovens
løsning valgt.
IKS-loven legger rammer for driften av selskapet som selskapet, kommunen og tredjepart er og kan bli
bundet av. Under vil vi kort orientere om noen av rammene.

2.3.1 Formål
Selskapet skal ha et formål som er definert i selskapsavtalen. Selskapsavtalen er det styrende dokumentet
for selskapet og må behandles av de deltakende kommunens respektive kommunestyrer. Det er ikke
anledning til å delegere denne beslutningskompetansen til andre. Rekkevidden av formålet er omtalt i
forarbeidene til loven, og departementet skriver der at:
«Det må fremgå av selskapsavtalen hva som skal være selskapets formål, dvs. den virksomhet
selskapet skal drive. Formålet angir den ytre rammen for selskapets virksomhet og må derfor angi
en saklig begrensning for hva selskapet kan drive med. Angivelse av selskapets formål vil avspeile
de oppgaver deltakerne har tillagt selskapet.
Ved fastsettelsen av formålsbestemmelsen vil deltakerne derfor måtte vurdere hvor stor frihet de
ønsker at selskapets styrende organer skal ha når det gjelder virksomhetens omfang og art. Det
må i denne forbindelse også legges vekt på at endringer i formålsangivelsen – dersom det viser
seg nødvendig – må behandles som en endring i selskapsavtalen som krever tilslutning fra
samtlige deltakere. En for snever formålsangivelse kan derfor være en uhensiktsmessig binding av
styrets ledelse av selskapet»
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Som det går frem av forarbeidene er selskapet bundet av formålet og kan ikke operere utenfor det angitte
formålet.
Det er videre vesentlig for et IKS at styret har ansvar for at selskapet ikke opererer utenfor formålet. Det
følger direkte av ordlyden i lovens § 13 om styrets myndighet. Sammenstilt med reglene om
erstatningsansvar i lovens § 38 kan en si at det enkelte styremedlem kan bli ansvarlig for eventuelle tap
som oppstår som en følge av at selskapet opererer utenfor det formålet som følger av selskapsavtalen.
Ansvaret blir heller ikke direkte ekstingvert 3 av at representantskapet godtar virksomhet som er utenfor
formålet. Selv om en slik beslutning i det konkrete tilfellet kan virke inn på ansvarsplasseringen.
Representantskapet har ikke en definert rolle med tanke på formål etter IKS-loven. Om en ser for seg et
ordinært aksjeselskap der formålet kan defineres av generalforsamlingen er det videre klart at
representantskapet ikke har tilsvarende myndighet. De fullmakter som tradisjonelt sett vil ligge til en
generalforsamling i et aksjeselskap er delt mellom representantskapet og de respektive kommunestyrene i
et IKS. Av den grunn er det slik at representantskapet ikke har noen klart definert rolle med tanke på
selskapets formål.
Kort oppsummert er det slik at styret har ansvar for at selskapet følger formålet slik det er fastsatt av de
respektive kommunestyrene i selskapsavtalen. Ansvaret er personlig og uavhengig av om
representantskapet har en videre forståelse av formålet enn styret og kommunestyrene.

2.3.2 Deltakeransvar
Hvilket ansvar den enkelte deltakerkommunen har er definert i lovens § 3, som viser til eierandelen slik den
fremgår av selskapsavtalen. Det følger av lovens § 4 at eierandelen skal fremgå av selskapsavtalen.
Deltakeransvaret i seg selv er ubegrenset. Det er altså ingen øvre numerisk grense for det ansvar den
enkelte kommune kan ta på seg, men loven har tre relevante reguleringer som i realiteten begrenser den
enkelte kommunes ansvar.
For det første er deltakansvaret ikke større enn tilsvarende den andel deltakerkommunen eier i selskapet.
En kommen som eier 50 % av et selskap som er insolvent med utestående på 100 millioner vil derfor ikke
kunne hefte for mere enn 50 millioner.
For det andre inneholder loven en bestemmelse som begrenser selskapets mulighet til å ta opp lån.
Selskapet kan ikke ta opp lån som overstiger en ramme fastsatt i selskapsavtalen. Som nevnt over må
selskapsavtalen behandles av de respektive kommunestyrene selv.
Dersom selskapet tar opp mer lån enn det som følger av selskapsavtalen vil låneavtalen(e) være ugyldige
etter loven og kommunen vil da heller ikke kunne kreves for den utestående gjelden over den andelen
kommune hefter for i samsvar med taket.
En kommune som eier 50 % av et selskap der lånetaket er 100 millioner vil altså ikke hefte for mere enn 50
millioner dersom selskapet er insolvent, selv om selskapet skulle ha tatt opp lån på 200 millioner.
Det skal nevnes at bestemmelsen gjelder selskapet mulighet til å ta opp lån og ikke selskapets mulighet til å
pådra seg forpliktelser som ikke er lån. Blir selskapet erstatningspliktig for en skade vil heftelsen kunne
overstige lånetaket.
For det tredje er selskapet avskåret fra å stille sikkerhet for andre. På den måten er også selskapets
eiendeler skjermet for at kreditorer skal kunne gjøre beslag i eiendeler i selskapet på grunn av forhold som
ikke ligger i selskapet selv. Forbudet mot å stille sikkerhet for andre gjelder også i forhold til egne
datterselskap og andre kontrollerte enheter.

3

faller bort som en følge av noe annet
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2.3.3 Selskapets myndighet
Innenfor formålet har selskapet selv vidt spillerom for å nettopp oppnå formålet. Det er ikke hindre for at
selskapet kan eie andre selskap. Selskap som inngår i IKS-et sin struktur vil ikke være omfattet av forbudet
mot sikkerhetsstillelse eller lånetaket så lenge det ikke etableres heftelser på IKS-et. Et aksjeselskap som
er eid av et IKS vil for eksemeple selv kunne ta opp lån og avtale heftelser som går på siden av IKS-et.
Heftelsene vil da, som nevnt over, derimot ikke være heftelser overfor IKS-et.
Selskapet vil være forhindret fra å delta i selskaper som ikke er omfattet av rammene i formålet. Et IKS
som har som eksklusivt formål å drive barnehage på en geografisk lokasjon kan for eksempel ikke samtidig
investere i en hotell et annet sted under påskudd av at det vil bedre økonomien i barnehagen.

2.3.4 Eiendom
IKS-loven stiller også et særegent krav om at vedtak om salg av fast eiendom må vedtas av
representantskapet etter forslag fra styret. I kravet ligger at representantskapet ikke kan vedta salg av fast
eiendom på eget grunnlag og at styret må hente godkjenning fra representantskapet før styret kan selge
fast eiendom.
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3. Problemstil inger
Under behandler vi de konkrete problemstillingene kontrollutvalget har bedd
forvaltningsrevisor undersøke i forbindelse med eierskapskontrollen.

3.1

Kartlegging av ivaretakelsen av kommunens interesser:

Kommunestyret (bystyret) har behandlet Eierstrategi, selskapsavtale (vedtekter) og instruks for valgkomité i
for Karmsund Havn IKS (PS 16/88) og sak om heving av låneramme (PS 18/41). I forbindelse med
forvaltningsrevisjonen er disse vedtakene lagt til grunn som uttrykk for kommunestyrets interesser i
selskapet.
Det går frem av eierstrategien at Karmsund Havn IKS skal styres etter samfunns- og forretningsrelaterte
interesser. Førstnevnte skal behandles av representantskapet mens sistnevnte hører inn under styret.

3.1.1 Er låneopptak i Karmsund Havn IKS gjort i samsvar med vedtak og
forutsetninger i kommunestyret i Haugesund?

Det følger av IKS-loven 4 at selskapet bare kan ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Det er
videre et krav at avtalen skal inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. Dersom det er inngått
avtale i strid med bestemmelsen om låneopptak følger det av IKS-loven at avtalen er ugyldig 5.
IKS-loven 6 stiller krav om at selskapsavtalen skal vedtas av kommunestyret selv – med «selv» menes at
vedtakskompetansen ikke kan delegeres til andre.
Karmsund Havn IKS sin selskapsavtale er det samme som vedtektene for selskapet. I vedtektenes § 7
femte ledd er det bestemt en øvre grense for låneopptak på NOK 800 millioner.
Låneopptaket i Karmsund Havn IKS var per 31. desember 2020 på NOK 689,5 millioner.
Det følger av IKS-loven at representantskapet skal vedta økonomiplan for selskapet en gang i året. Planen
skal inneholde en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i en
planperiode på de neste fire budsjettår.
Det er et formelt skille mellom låneopptak gjort i Karmsund Havn IKS og i enheter Karmsund Havn IKS har
eierskap i. Låneopptak i datterselskapene til IKS-et er ikke omfattet av grensen på 800 millioner i
låneopptak fastsatt i selskapsavtalen.
Alle lån i datterselskap og andre selskap IKS investerer i gjøres for de respektive sine selskap sin egen
regning og risiko. Karmsund Havn IKS kan ikke lovlig stille sikkerhet eller garantere for andre

4

Jf. § 22 første ledd.

5

Jf. § 22 åttende loedd.

6

Jf. § 4 første ledd.
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rettssubjekters lån, og den type lån/forpliktelser i andre selskap inngår ikke i vurderinger om låneopptak i
Karmsund Havn IKS.
I selskapets årsregnskap stilles gjelden opp både for Karmsund Havn IKS (morselskapet) og for konsernet
som helhet. Det er kun gjelden som fremgår av morselskapet som er omfattet av reglene i IKS-loven. Den
samlede gjelden i konsernregnskapet er kun en regnskapsmessig presentasjon.
Vi har ikke funnet økonomiplanen som egen sak i dokumentasjonen som er oversendt for 2018, 2019 eller
2020. Ved stikkprøvekontroll av behandling av budsjett for 2021 (Havnerådssak 21/20) fant
forvaltningsrevisor heller ikke økonomiplanen i saksdokumentene.
I samtale med forvaltningsrevisor avklarte selskapet at økonomiplanen, med det innhold som fremgår av
IKS-loven § 20 blir lagt frem for eierskapsmøtene i selskapet. Disse møtene består av representantskapet
og kommunedirektørene i deltakerkommunene. Forvaltningsrevisor undersøkte sakspapirene for
eierskapsmøte 28. november 2018 uten å finne mangler i forhold til kravene til innhold i IKS-loven § 20.
3.1.1.1

Vurdering

Forvaltningsrevisjon har ikke gjort funn som tyder på at låneopptak i Karmsund Havn IKS er i strid med
vedtak og forutsetninger i kommunestyret i Haugesund.
Forvaltningsrevisor har vurdert mangelen på vedtak av økonomiplan i samsvar med kravene i IKS-loven §
20 som en mangel. Mangelen er i realiteten avhjulpet med den faktiske behandlingen, men
saksbehandlingskravene i IKS-loven må etter forvaltningsrevisors syn likevel oppfylles.
Den begrensningen selskapet har for opptak av lån etter selskapsavtalen omfatter ikke låneopptak i
datterselskapene. Dersom kommunen ønsker å begrense selskapets mulighet til å ta opp lån i
datterselskapene bør kommunen vurdere å endre selskapsavtalen.

3.1.2 Er selskapets konsernstruktur og investeringer i tråd med kommunestyrets
vedtak og interesser?

IKS-loven inneholder ingen bestemmelser om «konsern». For eierskapskontrollen sin del har vi lagt til
grunn at det med «konsern» siktes til konserndefinisjonen i regnskapsloven.
Det følger av IKS-loven 7 at selskapets formål skal være del av selskapsavtalen. Selskapsavtalen skal
behandles av kommunestyret selv hvor formuleringen «selv» hindrer delegasjon. I forarbeidene er
bestemmelsen om formål omtalt slik:
«Det må fremgå av selskapsavtalen hva som skal være selskapets formål, dvs. den virksomhet
selskapet skal drive. Formålet angir den ytre rammen for selskapets virksomhet og må derfor angi
en saklig begrensning for hva selskapet kan drive med. Angivelse av selskapets formål vil avspeile
de oppgaver deltakerne har tillagt selskapet.
Ved fastsettelsen av formålsbestemmelsen vil deltakerne derfor måtte vurdere hvor stor frihet de
ønsker at selskapets styrende organer skal ha når det gjelder virksomhetens omfang og art. Det
må i denne forbindelse også legges vekt på at endringer i formålsangivelsen – dersom det viser
seg nødvendig – må behandles som en endring i selskapsavtalen som krever tilslutning fra
samtlige deltakere. En for snever formålsangivelse kan derfor være en uhensiktsmessig binding av
styrets ledelse av selskapet.»
Karmsund Havn IKS sitt formål fremgår av selskapsavtalen § 3:
«Selskapets formål er effektiv og sikker forvaltning av havnevirksomhet på vegne av de kommuner
som er deltakere, jfr. selskapsavtalens §4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og
forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldene havne- og farvannslovgivning.
7

Jf. § 4 tredje ledd nummer tre.
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Selskapet skal arbeide for framtidsrettet og konkurransedyktig utvikling av sjøtransportsystemet for
personer og gods, tilrettelegge for sjøbasert næringsutvikling, herunder naturlig tilhørende
eiendomsutvikling, og tilrettelegge for synergier med landbasert næringsutvikling.»
I forbindelse med selskapets investering i lufthavndrift ble det gjennomført en intern juridisk vurdering av om
investeringen var innenfor formålet eller ikke (notat av 14. mars 2018). I notatet er det foreslått en praktisk
tilnærming:
«Det vil dermed bli et tolkningsspørsmål om investering i driftsselskap for flyplassdrift vil falle
innenfor selskapsvedtektenes formål. Vil flyplassdrift være med på å oppfylle formålet? Rent
praktisk kan man ha en tilnærming om at drift av flyplassen er med på å opprettholde havnens mål
om å tilby et attraktivt tilbud til havnens brukere, og samtidig utvikle havnen til et moderne logistikkknutepunkt.»
I eierstrategien er formålet til selskapet blant annet omtalt på følgende måte:
«Det viktig for risikostyringen at deltakommunene aktivt avgrenser Selskapets virksomhet ut over
lovens virkeområde. Formålet definerer hvilket virksomhetsområde selskapets aktiviteter må holde
seg innenfor. Dette avgrenser deltakerkommunenes investering og gir mulighet til å differensiere
risiko mellom flere investeringer i f.eks. andre typer virksomhetsområder. Virksomhet som går
utenfor selskapets formål vil kreve en beslutning av deltakerkommunene i representantskapet.
Beslutninger utenfor Selskapets formål må styret derfor forankre i Selskapets representantskap,
som er nærmere de folkevalgte organ i deltakerkommunene.
[…]
Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling hvor formålet er å møte behov innenfor havne- og
sjørelatert virksomhet, tillates. All annen virksomhet faller utenfor Selskapets formål. Er det tvil om
nye engasjementer er utenfor, pålegges Selskapet å gjøre en objektiv juridisk vurdering.»
Eierstrategien har også et eget kapittel om formål med eierskapet (eiermotiv) som beskriver hvilke motiver
deltakerkommunene har hatt for å gå inn i samarbeidet om Karmsund Havn IKS. Blant annet blir det
beskrevet at:
«Utgangspunktet for kommunenes eiermotiv er å i varta et lovpålagt forvaltningsansvar på en
kostnadseffektiv og sikker måte, gjennom stordriftsfordeler mellom kommune. Havnene har en klar
samfunnsfunksjon. og det sjøbaserte transportnettverket må sees i sammenheng med andre
transportsystemer for veitrafikk og luftfart for å oppnå mest mulig sømløs transport av personer og
varer. Havnene har derfor også en klar næringsfunksjon.»
Notatet av 14. mars 2018 inneholder også en vurdering av bruk av havnekapitalen.
Havnerådet behandlet saken i møtet 20. mars 2018 (se vedtak under i 3.1.5). Den juridiske vurderingen er
ikke omtalt i seg selv, men det må antas at representantskapet anså investeringen for å være innenfor
formålet.
I intervjuer er det gitt klart uttrykk for at investeringen i lufthavndrift var politisk styrt. Forvaltningsrevisor har
fått oversendt utskrift av e-post og et udatert brev hvor ordførerne i Karmøy, Haugesund, Bømlo, Tysvær,
Sveio og Bokn kommuner bekrefter at de ønsket at Karmsund Havn IKS skulle gå inn som medeiere om
LUB og Widerøe får konsesjon for å drive flyplassen. Brevet er ikke fysisk signert.
Opposisjonen i kommunen har gitt uttrykk for at investeringen synes fornuftig. Opposisjonen har samtidig
stilt spørsmål ved om det ikke skulle vært gitt informasjon om investeringen til Formannskapet eller
Kommunestyret. Styrets myndighet reguleres også av IKS-loven og er beskrevet slik i lovens § 13:
«Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon
av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets
formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av
representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.»
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Det følger direkte av ordlyden i bestemmelsen at det er styret, og ikke representantskapet, som har
ansvaret for at selskapet drives i samsvar med formålet definert av deltakerkommunene i selskapsavtalen.
Selskapsstrukturen er slik:

Karmsund Havn IKS

Karmsund Havn
Eiendom AS
(100 %)

Husøyvegen 250
AS
(50 %)

Havnekraft AS
(50 %)

Haugaland
Kraft AS
(50 %)

Garpaskjær
Eiendom AS
(50 %)

Caiano
Eiendom
AS
(50 %)

Karmsund
Lufthavn Invest AS
(100 %)

Lufthavndrift AS
(33,33 %)

Haugesund
Stevedoring AS
(5 %)

Sea Cargo
AS
(50 %)

Widerøe
Jakob Caiano
TS Industri
Ground
Hatteland
Eiendom
InvestHandling
AS
Bygg AS AS
(19,99 %)AS
(21,67 (19,99
%)
%)
(19,99 %)
Lufthavnutvikling
Vest-norge AS
(100 %)

KTM
TNR
North-sea
Sea-cargo
Johs Lothe
Samskip
Shipping
Spedisjon
Managem
AS
AS
AS
AS
ent AS
(35 %) (12 %) AS
(1 %)
(35 %)
(11 %)
(1 %)

Figur 1: Oversikt over strukturen i Karmsund Havn IKS

3.1.2.1

Vurdering

De enkelte selskapene som inngår i strukturen er vurdert av forvaltningsrevisor i forhold til selskapets
formål slik det går frem av selskapsavtalen.
Selskap

Formål

Sammenheng med formålet
i Karmsund Havn IKS

Vurdering

Karmsund Havn
Eiendom AS

Gjennom hel - eller deleide
selskaper eller ved samarbeid
med andre virksomheter, å eie
og drifte eiendommer.

«naturlig tilhørende
eiendomsutvikling»

Samsvarer med
formål

- Husøyvegen 250
AS

Eie, utleie, utvikling og drift av
fast eiendom og hva som
naturlig står i den forbindelse.

«naturlig tilhørende
eiendomsutvikling»

Samsvarer med
formål

Havnekraft AS

Utvikle, eie og drifte anlegg for
forsyning av skip med
miljøvennlig energi, samt
virksomhet knyttet til dette.

«framtidsrettet og
konkurransedyktig utvikling
av sjøtransportsystemet»

Samsvarer med
formål
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Garpaskjær eiendom Eie, drift og utvikling av fast
AS
eiendom samt virksomhet som
naturlig knyttes til dette.

«naturlig tilhørende
eiendomsutvikling»

Karmsund Lufthavn
Invest AS

Gjennom hel - eller deleide
«framtidsrettet og
selskaper eller ved samarbeid
konkurransedyktig utvikling
med andre virksomheter, å legge av sjøtransportsystemet»
til rette for en effektiv drift av
lufthavnen, for således å
forbedre transport og
infrastruktur, og bidra til havnens
mål om å bli et attraktivt og
moderne logistikknutepunkt.

- Lufthavndrift AS

Selskapets virksomhet er
tjenesteytelse, handel og
produksjon med formål å legge
til rette for økt trafikk over
Haugesund Lufthavn, Karmøy,
herunder økt næringsutvikling i
forbindelse med lufthavnen,
samt annen virksomhet som
naturlig faller inn under dette.

- - Lufthavnutvikling
Vest-Norge AS

Utvikling av vår regionale
flyplass, Haugesund Lufthavn,
Karmøy for å styrke tilbudet til
næringsliv og innbyggere i
regionen.

Haugesund
Stevdoring AS

Stevedoring-tjenester til
konkurransedyktige priser.
Tjenestene skal omfatte lossing
fra fartøy til depot på kai,
tjenester knyttet til oppbevaring
på kai og tjenester knyttet til
overføring fra depot til kjøretøy,
og vice versa, samt tjenester
som står i nær sammenheng
med nevnte tjenester. Selskapet
har som formål at de tjenester
som tilbys skal bidra til vekst i
sjøtransporten til og fra
Haugalandregionen.

«tilrettelegge for sjøbasert
næringsutvikling»

Samsvarer med
formål

Formålets
formulering
sammenfaller ikke
med selskapets
reelle aktivitet.
Forvaltningsrevisors vurdering
er derfor at det
reelle formålet
ikke sammenfaller
med formålet i
Karmsund Havn
IKS

Samsvarer med
formål

Forvaltningsrevisors vurdering er at formålet med luftahavndriften faller utenfor formålet for Karmsund Havn
IKS slik det er definert i samarbeidsavtalen for selskapet. Formuleringen «det sjøbaserte transportnettverket
må sees i sammenheng med andre transportsystemer for veitrafikk og luftfart for å oppnå mest mulig
sømløs transport av personer og varer» i eierskapsstrategiens angivelse av eiermotiv tyder etter vårt syn på
at luftfart ligger i samme kategori overfor havneselskapet som veitrafikk. Investeringer i lufthavntrafikk på
Helganes kan slik sett sammenlignes med investeringer i forbindelse med E134/E39 eller riksveinettet i
regionen.
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Forvaltningsrevisor er kjent med betydningen av lufthavn for havner. Det er heller ikke ukjent at havner
investerer i ekstern infrastruktur for å sikre havnen som en transport-HUB. Vurderingen av Karmsund Havn
IKS sin investering i lufthavnen innebærer ikke en vurdering av hva en havn kan eller bør investere i.
Vurderingen er utelukkende knyttet til begrensinger selskapets avtalte formål (i selskapsavtalen) setter for
virksomheten og betydningen av formålet i samsvar med IKS-loven.
IKS-lovens system er at styret skal gjøre den endelige vurderingen av om virksomheten opererer innenfor
formålet i avtalen. Det er styrets ansvar å vurdere om lufthavndrift er innenfor formålet til selskapet eller
ikke. Dersom styret er kommet til at lufthavndrift ikke er omfattet av formålet er det videre styrets ansvar å
enten avvise investeringen eller be deltakerkommunene endre formålet til selskapet.
I eierskapsstrategien til Karmsund Havn IKS er det lagt opp til at vurdering av formålet kan gjøres av
representantskapet og at representantskapet kan tillate virksomhet som faller utenfor formålet.
Representantskapet har gjort en vurdering av lufthavndriften og gitt sin tilslutning til driften. Ønsket om
investeringen i lufthavndrift stammer fra ordførerne i deltakerkommunene i form av et brev til Karmsund
Havn IKS. Brevet er opplyst å komme fra eierne. Vi har ikke fått tilsendt dokumentasjon på at dette er
behandlet i kommunestyret.
IKS-loven er overordnet eierskapsstrategien og det er derfor forvaltningsrevisors vurdering at samsvaret
mellom de to dokumentene må sikres med at eierskapsstrategien følger IKS-lovens system.
Det er forklart for forvaltningsrevisor at det har blitt gjennomført politiske sonderinger utenfor de formelle,
demokratiske organer som indikerer at det i realiteten har vært politisk dekning for investeringen.
Forvaltningsrevisor vil likevel peke på at avtaler og forståelser som oppnås utenfor de formelle politiske
organer ikke oppfyller kravene til saksbehandling i relevant lovverk.
Forvaltningsrevisor er av den oppfatning at saksbehandlingen ikke oppfyller allmenne forventninger til god
eierstyring. Kommunestyret må i sine forventinger kunne legge til grunn at IKS lovens bestemmelser i
relasjon til endring av formål må etterleves selv om eierskapsstrategien på dette punktet har inntatt en
delegasjonsfullmakt.
Vi presiserer at våre vurderinger utelukkende er gjort i forhold til om kommunestyrets interesser er ivaretatt i
forhold til at utvidelse av formålet skulle vært behandlet i bystyret. Det faller utenfor mandatet i denne
rapport å vurdere konsekvenser av at IKS-lovens bestemmelser om endring av formål etter vår mening ikke
er fulgt.
Forvaltningsrevisor har ikke vurdert bruk av havnekapitalen, da det er vurdert å være utenfor mandatet for
eierskapskontrollen.

3.1.3 Er sikkerhetsstillelse for låneopptak i tråd med kommunestyrets vedtak og
interesser? Herunder definert egenkapital og pantsatte objekter

Det følger av IKS-loven 8 at selskapet ikke kan pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Bestemmelsen omfatter også datterselskapet. Dersom det er inngått avtale i strid med
bestemmelsen om sikkerhet følger det av IKS-loven at avtalen er ugyldig 9.
Representanter for selskapet har i intervju med forvaltningsrevisor fortalt at det ikke er tatt pant i objekter i
Karmsund Havn IKS. Forvaltningsrevisor har gjennomført stikkprøvekontroll av grunnboksinformasjon på
følgende eiendommer (Kommune/Gnr/Bnr):




1106/26/1538
1106/28/1053

8

Jf. § 22 sjette ledd.

9

Jf. § 22 åttende ledd.
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1106/28/1193
1149/86/237
1149/86/238
1149/86/239
1149/86/248 10

Det er ikke funnet tinglyst pantsettelse på noen av eiendommene. Det er heller ikke funnet pante- eller
sikringsbestemmelser i låneavtalene vi har fått oversendt fra selskapet.
I datterselskapene har vi gjennomført stikkprøvekontroll av grunnboksinformasjon på følgende eiendommer
(Kommune/Gnr/Bnr):





1106/39/6 (*)
1106/39/323 (*)
1149/86/212 (**)

* Eiendomsretten er registrert på Garpeskjær Eiendom AS hvor Karmsund Havn IKS eier 50 % av selskapet
og Caiano Eiendom AS 50 %. Begge eiendommene er tinglyst felles pantsatt 17.08.2011 i pantedokument
med en verdi på NOK 300 millioner.
** Eiendomsretten er registrert på Husøyvegen 250 AS hvor Karmsund Havn IKS eier 50 % av selskapet
gjennom Karmsund Havn Eiendom AS (100 % eid av Karmsund Havn IKS) og Sea-cargo AS 50 %.
Eiendommen er tinglyst pantsatt 25.10.2018 i pantedokument med en verdi på NOK 100 millioner.
3.1.3.1

Vurdering

Forvaltningsrevisor har ikke gjort funn som tyder på at sikkerhetsstillelse for låneopptak i Karmsund Havn
IKS er i strid med vedtak i kommunestyret i Haugesund.

3.1.4 Er deltakeransvaret og -risikoen ivaretatt i samsvar med kommunestyrets
vedtak og interesser?

Det følger av IKS-loven 11 at deltakeransvaret er ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets
forpliktelser. Med mindre annet fremgår av selskapsavtalen svarer deltakerkommunen sitt ansvar til
eierandelen i selskapet.
Det følger av selskapsavtalen 12 at Haugesund kommune sin eierandel er 38,46 %, og videre at
deltakeransvaret er sammenfallende med eierandelen.
De samlede bokførte verdier er per 31. desember 2020 opplyst til NOK 779 millioner. Selskapet opplyser
selv at de har en estimert merverdi på NOK 1.594 millioner utover bokført verdi. Forvaltningsrevisor har ikke
funnet det nødvendig å undersøke opplysningene nærmere. Samlet gjeld er på samme tidspunkt bokført til
NOK 700 millioner.
Selskapet opplyser at leieavtaler selskapet inngår med leietakere er sikret i konsern hos leietaker og at det
er avtalt sikring mot dekning av anskaffelseskostnaden på bygningsmasse som etableres for utleie.

10

Det er registrert en heftelse om at «Karmøy kommunes salgsvilkår gjelder med flere bestemmelser» på denne eiendommen.

11

Jf. § 3 første ledd.

12

Jf. § 4 første ledd.
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3.1.4.1

Hvilket ansvar har kommunen dersom selskapet ikke evner å oppfylle sine forpliktelser?

Haugesund kommune hefter ubegrenset for 38,46 % av Karmsund Havn IKS sine forpliktelser.
Av de forpliktelsene Haugesund kommune kan hefte for inngår lån og andre fordringer på selskapet.
Selskapets mulighet til å ta opp lån er begrenset av selskapsavtalen og IKS-loven til totalt 800 millioner. Det
følger av IKS-loven 13 at låneavtaler som overstiger lånetaket er ugyldig. Haugesund kommune sitt ansvar er
her begrenset til NOK 307.68 millioner.
Kommunen har videre ansvar for forpliktelser relatert til drift som kommer utenom låneavtaler, herunder
erstatningssaker. Haugesund kommune sitt ansvar er her ubegrenset, men ikke større enn 38,46 % av de
samlede utestående forpliktelsene.
3.1.4.2

Vurdering

Forvaltningsrevisjon har ikke gjort funn som tyder på at deltakeransvaret og -risikoen i Karmsund Havn IKS
er i strid med vedtak og interesser i kommunestyret i Haugesund.

3.1.5 Hvordan følges ovenfor nevnte risikoer opp overfor kommunestyret?

I forbindelse med avklaringen av risikostyringen har vi valgt å rette fokus spesielt mot håndtering av
investeringen i lufthavndrift, da forvaltningsrevisjon mener det er høyest risiko knyttet til inntreden i et annet
forretningsområde enn det selskapet har erfaring med fra før.
Lufthavndriften er behandlet i representantskapet i følgende vedtak:
Representantskapet (havnerådet) fattet flere vedtak knytet til Karmsund Havn IKS inntreden i lufthavndriften
i regionen på møtet 20.03.2018:
1/18/1: Karmsund Havn IKS oppretter et datterselskap - Karmsund Lufthavn Invest AS - i samsvar
med forslag til stiftelsesdokument (vedlegg 1) og selskapsvedtekter (vedlegg 2).
1/18/2: Havnerådet godkjenner i denne forbindelse at det tegnes 100 aksjer for kr. 300 pr. aksje,
slik at aksjekapitalen i Karmsund Lufthavn Invest AS totalt vil beløpe seg på kr. 30.000.
1/18/2: Havnedirektøren gis fullmakt til å opprette styret og velge revisor for Karmsund Lufthavn
Invest AS.
2/18/1: Havnerådet viser til havnestyrets vedtak og godkjenner investeringsplanen om deltakelse i
selskapet Lufthavndrift AS, med en eierandel på 33,4 %.
2/18/2: Den økonomiske rammen for Karmsund Lufthavn Invest AS settes til NOK 10.500.000, og
havnerådet godkjenner at investeringen finansieres gjennom tilført kapital fra Karmsund Havn IKS.
Denne kapitalen lånefinansieres. Lånet skal opptas til markedets beste oppnåelige betingelser, og
nedbetales over 20 år.
2/18/3: Havnestyrets leder gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i vedlagte aksjonæravtale og
vedtekter.
2/18/4: Havnestyret gis fullmakt til å oppnevne styremedlem til Flyplassdrift AS.
Det er en protokolltilførsel fra Ruth Eriksen (Sveio kommune) i referatet til sak 1 som lyder:

13

Jf. § 22 åttende ledd.
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«Karmsund Havn skal når anbudsrunden er over, legge til rette for at aksjene blir solgt til
kommunene eller andre private interesser som ønsker det i Haugaland Vekst-regionen.»
Representantskapet fattet vedtak om ansvarlig lån til Lufthavndrift AS i møtet 25.04.2019:
10/19/1: Karmsund Lufthavn Invest AS yter ansvarlig lån til Lufthavndrift AS på NOK 3.334.000.
10/19/2: Den økonomiske rammen for Karmsund Lufthavn Invest AS settes til NOK 3.334.000, og
Havnerådet godkjenner at det ansvarlige lånet finansieres gjennom tilført kapital fra Karmsund
Havn IKS.
10/19/3: Karmsund Havn IKS lånefinansierer NOK 3.334.000 som skal tilføres Karmsund Lufthavn
Invest AS. Låneopptaket skal gjøre til markedets beste rente og nedbetales over maksimalt 10 år.
10/19/4: Karmsund Lufthavn Invest AS kausjonerer for 33,34% av NOK 16 mill. overfor
Lufthavndrift AS, som vider stiller garanti overfor Avinor. Garantibeløpet indeksreguleres årlig.
Representantskapet fattet vedtak om ansvarlig lån til Lufthavndrift AS i møtet 30.12.2019:
23/19/1: Havnedirektøren gis fullmakt til å øke ansvarlig lån fra Karmsund Lufthavn Invest AS til
Lufthavndrift AS med kr. 1.667.000. Lånet gis via investeringsselskapet Karmsund Lufthavn Invest
AS.
23/19/2: Havnedirektøren gis fullmakt til å tilføre ny egenkapital på kr. 1.667.000 fra Karmsund
Havn IKS til Karmsund Lufthavn Invest AS. Videre gis Havnedirektøren fullmakt til at egenkapitalen
kan tas fra selskapets frie likviditet eller lånefinansieres. Et eventuelt låneopptak skal tas opp som
serielån basert på Nibor 3 mnd. med flytende margin, og nedbetales over inntil 20 år.
23/19/3: Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne at ansvarlig lån fra Karmsund Lufthavn Invest
AS til Lufthavndrift AS (inntil kr. 5.001.000), konverteres til egenkapital.
Forvaltningsrevisor har bedt kommunen om innsyn i saker som gjelder Karmsund Havn IKS i
formannskapet og kommunestyret. Kommunen har ikke dokumentert at spørsmål knyttet til lufthavndrift i
regi av Karmsund Havn IKS er behandlet i noen av organene fra høsten 2017 til i dag.
Det følger av kommunens eierstrategi fra 2017 at kommunestyret skal behandle en eierberetning som gir
en sammenfattet oversikt over den mest sentrale informasjonen som framkommer i selskapenes
årsberetninger og årsregnskap. Kommunen har ikke dokumentert slik behandling ved forvaltningsrevisors
forespørsel.

3.1.5.1

Oppfølging fra selskapet

Karmsund Havn IKS har beskrevet rapportering til eierkommunene i dokumentet Etablerte rutiner for
rapportering til eierkommunene, gjengitt under.
«Administrasjonen og styret i Karmsund Havn IKS er opptatt av god dialog med eierkommunene. Det er
etablert følgende rutiner for rapportering til eierkommunene:



I henhold til selskapets eierstrategi avholdes det både formelle eiermøter (møter i
representantskapet) og uformelle eiermøter. (Vedlegg 1: Eierstrategi)



Representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer for Selskapets drift og investering. Det
er representantskapet som fatter vedtak når Selskapet planlegger å selge eller pantsette større
kapitalgjenstander eller foreta investeringer av vesentlig betydning for Selskapet eller for en eller
flere av deltakerkommunene.



For representantskapsmøtene sendes det ut saksdokumenter i forkant av møtene. Disse sendes til
medlemmer, varamedlemmer, ordførere, rådmenn/kommunedirektører, samt til det interkommunale
kontrollutvalgs-sekretariatet. Bred distribusjon av saksfremlegg skal sikre at eierkommunene er godt
orientert, også i tilfeller av fravær hos enkeltpersoner. Der saker unntas offentlighet, opplyses aktuell
lovhjemmel.
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I representantskapet deltar hver av eierkommunene med ett medlem. For 5 av 6 eierkommuner, er
dette ordfører. For å sikre riktig kompetanse til behandling av ulike saker gis representantene
mulighet å ta med rådgivere etter behov, og delegere talerett i aktuelle saker.



Tradisjonelt har det vært planlagt for to årlige møter i representantskapet. Ettersom selskapet de
siste årene har hatt en sterk vekst og høy utviklingstakt, har det blitt holdt langt flere
representantskapsmøter, for å sørge for at eierkommunene er godt orientert om utviklings- og
investeringsprosjekter. Det er opprettet en praksis med at medlemmene i representantskapet i disse
møtene blir orientert om pågående kommersielle prosesser, slik at de har mulighet for å gi signaler
og innspill også før det fremlegges som beslutningssaker.



De uformelle eiermøtene avholdes to ganger årlig, vår og sommer. De to møtene har ulik agenda,
som er satt i eierstrategien. I tillegg til de faste sakene, kan styret sette andre aktuelle saker på
agendaen.



De uformelle eiermøtene er en arena hvor Selskapet, representert ved styret, informerer eierne om
løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investeringsplaner, finansieringsplaner og generelle
utviklingstrekk i bransjen. Møtene er også arena for å drøfte strategiske tema og innhente
styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føres frem til
beslutning i styre og representantskap.



De uformelle eiermøtene har en bredere deltakelse enn representantskapsmøtene. Ordfører og
rådmann/kommunedirektør inviteres, og kan ta med de representantene de ønsker fra egen
kommune.



Selskapet, ved havnedirektør, inviterer seg selv inn til en orientering om Selskapet, herunder strategi
og økonomisk situasjon i kommunestyrene til alle eierkommunene i hver periode.



Selskapet, ved havnedirektør gir også jevnlige orienteringer for kontrollutvalgene, samt
eierskapsutvalg i de kommunene som praktiserer dette



Hvert fjerde år gjennomfører Selskapet en ringvirkningsanalyse, som kartlegger hvilken effekt
selskapets aktivitet, infrastruktur og tilrettelegging har for privat næringsliv i eierkommunene. Effekten
måles i omsetning, verdiskapning og antall årsverk. Dette gir eierne en målbar vurdering på om
selskapets investeringer bygger opp under den felles målsettingen om å skape aktivitet og
arbeidsplasser i regionen.



Det gjennomføres også strategisamlinger, hvor havnestyret og representantskapet inviteres til felles
strategidiskusjoner. Strategisamlingene er en viktig samkjøringsarena mellom administrasjon,
havnestyret og representantskapet, hvor en har spesielt fokus på investeringer, porteføljerisiko og
finansiering.»

Det er dokumentert fra selskapets side at Haugesund kommune deltar i to årlige eiermøter. Eiermøtene er
møter mellom selskapet og kommunene ved ordfører og kommunedirektør. Ordførerne utgjør også 5 av 6
medlemmer av representantskapet i selskapet.
3.1.5.2

Oppfølging til formannskapet og kommunestyret:

Kommunestyret har i forbindelse med Eierskapsmeldingen av 2017 bestemt at «Det tas av […] sikte på at
bystyret skal behandle en eierberetning som gir en sammenfattet oversikt over den mest sentrale
informasjonen som framkommer i selskapenes årsberetninger og årsregnskap. Eierberetningen vil videre
inneholde analyser knyttet til selskapenes utvikling og resultater.»
Forvaltningsrevisor har ikke mottatt saker om eierberetning fra kommunen på forespørsel.
Ordfører har i intervju gitt utrykk for at formannskapet holdes orientert om utviklingen i Karmsund Havn IKS.
Opposisjonen i formannskapet har i intervju gitt uttrykk for at formannskapet ikke holdes tilstrekkelig
orientert om utviklingen i Karmsund Havn IKS, og etterlyst bedre oppfølging.
Forvaltningsrevisor har forespurt kommunen om alle saker vedrørende Karmsund Havn IKS til
formannskapet og kommunestyret uten å ha mottatt skriftlig dokumentasjon på at formannskapet eller
kommunestyret er orientert om utviklingen i Karmsund Havn IKS. Det er heller ikke dokumentert at
spørsmål om investering i lufthavndrift er behandlet i noen av organene.
Forvaltningsrevisor er gjort kjent med at det finnes videoopptak av forhandlingene i formannskapet og
kommunestyret. Disse er ikke gjennomgått.
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3.1.5.3

Vurdering

Forvaltningsrevisor er på bakgrunn av mottatt dokumentasjon av den oppfatning at risikoer i Karmsund
Havn IKS ikke følges formelt opp av formannskapet eller kommunestyret i Haugesund kommune og at
kommunen heller ikke etterlever målsetningen om å behandle en årlig eierberetning.

3.2
Dersom kommunens vedtak og forutsetninger ikke er
ivaretatt i selskapet:
3.2.1 På hvilket ledd i beslutningskjeden settes kommunens interesser til side?
Kommunens styring av Karmsund Havn IKS går gjennom flere ledd. Beslutnings- og rapporteringskjeden er
fra kommunestyret og formannskapet i kommunene først via representantskapet til styret og derfra til
administrasjonen i selskapet.
I tillegg til den formelle styringsstrukturen gjennomfører selskapet eiermøter med deltakerkommunene
samlet to ganger i året. Økonomiplanen for selskapet blir gått gjennom her og det er fremholdt fra
selskapets side at representantskapets medlemmer er godt kjent med planen.

3.2.1.1

Vurdering

Forvaltningsrevisor har i løpet av eierskapskontrollen avdekket tre forhold hvor den er grunn til å peke på
manglende samsvar mellom den konkrete saksbehandlingen og krav som stilles i IKS-loven eller vedtak
fattet av bystyret.
Rapportering etter målsetningen i eierskapsmeldingen av 2017
Det er avdekket at rapporteringen som finner sted mellom selskapet og kommunestyret er mangelfull i
forhold til kommunen sin eierskapsmelding av 2017 og at det er i leddet mellom kommunestyret og
representantskapet det mangler rapportering.
Etablering av virksomhet utenfor IKS-en sitt avtalte formål
Forvaltningsrevisor peker på at det er manglende samsvar mellom rutiner beskrevet i eierskapsstrategien
om fravikelse av formålet i selskapet og IKS-loven sitt krav om behandling av formål i kommunestyret.
Formell behandling av økonomiplan for selskapet i samsvar med IKS-loven
Som det kommer frem over er det også manglende samsvar mellom kravene til behandling av økonomiplan
i IKS-loven og prosessen i selskapet. Forvaltningsrevisors vurdering er at måten økonomiplanen behandles
i selskapet er betryggende, men ikke formelt i samsvar med kravene i IKS-loven. Selskapet er blitt gjort
kjent med vurderingen og opplyst om at de vil følge de formelle kravene i IKS-loven ved neste
budsjettbehandling.
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4. Anbefalinger
Vi anbefaler:



Haugesund kommune å forankre formålet, med tanke på lufthavndrift, i deltakerkommunestyrene ved å
gjøre nødvendige endringer i selskapsavtalen.



Haugesund kommune å etablere rutiner for rapportering fra Karmsund Havn IKS til kommunestyret i
samsvar med målsettingen i eierskapsmeldingen av 2017.



Karmsund Havn IKS å etablere rutiner for å sikre korrekt formell behandling av økonomiplan i
representantskapet i samsvar med IKS-loven.

I den grad formålet er ment å omfatte deltakelse, låneopptak eller investeringer i andre selskaper bør det
tydeliggjøres i selskapsavtalen.
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Uttalelse fra kommunedirektøren
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Uttalelse fra Karmsund Havn IKS

.
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Vedlegg 1 - Dokumentliste








































Bekreftelse fra eierkommunene ang Lufthavndrift.pdf
Budsjett 2021 - Havnerådsmøte 03.12.20.pdf
Dreiebok utvikling av eiendommer i samarbeid med privat aktør.pdf
Eiendeler inkludert områder som forvaltes iht. disposisjonsavtalen.xlsx
Eierskapsmelding 2017.pdf
Eierskapsmelding_2017.pdf
Eierstrategi-Karmsund-Havn-IKS.pdf
Etablerte rutiner for rapportering til eierkommunene.pdf
Følgebrev eierskapskontroll.pdf
Gjeldsbrev 20060263
Grunnboksutskrift_1106_26_1331_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_26_1538_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_26_476_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_28_1053_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_28_1193_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_39_1_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_39_322_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_39_323_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1106_39_6_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1149_86_212_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1149_86_214_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1149_86_237_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1149_86_238_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1149_86_239_0_0.pdf
Grunnboksutskrift_1149_86_248_0_0.pdf
Havnerådssak 06-20 Årsregnskap 2019.pdf
Havnerådssak 21-20 Budsjett 2021.pdf
HR-SAK 1220 Kapitalforhøyelse Havnekraft.pdf
HSAK 05-19 Vedlegg 1 Protokoll fra den styremøte 22.11.18.pdf
HSAK 2-18 Deltakelse i anbud Haugesund Lufthavn Karmøy.docx
HSAK 27-18 VEDLEGG - Protokoll fra styremøte 12.04.18.docx
HSAK 35-18 VEDLEGG Protokoll fra styremøte 19.06.18.pdf
Inkalling til havnerådsmøte Havnekraft AS.pdf
Juridisk notat vedr inntreden i Lufthavndrift.pdf
KARMSUND HAVN IKS - HEVING AV LÅNERAMME (L)(1400448).pdf
Karmsund Havn IKS.pdf
Konsernregnskap Karmsund Havn IKS 2020.pdf
Oversikt over eierskap i andre selskaper.xlsx
Oversikt over gjeldende Låneopptak.xlsx
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Protokoll ekstraordinært Havnestyremøte 25.03.20.docx
Protokoll fra den styremøte 03.04.19.pdf
Protokoll fra den styremøte 08.02.19.pdf
Protokoll fra den styremøte 22.11.18.pdf
Protokoll fra havnerådets møte den 20.03.18.docx
Protokoll fra havnerådets møte Juni 2018.pdf
Protokoll fra havnerådsmøte 03.12.20.pdf
Protokoll fra havnerådsmøte 27.06.19.pdf
Protokoll fra havnestyremøte 01.04.20.pdf
Protokoll fra havnestyremøte 02.03.20 (epost).pdf
Protokoll fra havnestyremøte 08.06.20.pdf
Protokoll fra havnestyremøte 10.02.20 (epost).pdf
Protokoll fra havnestyremøte 13.03.20 (epost).pdf
Protokoll fra havnestyremøte 16.10.20.docx
Protokoll fra havnestyremøte 26.08.20.docx
Protokoll fra havnestyremøte 30.06.20.pdf
Protokoll fra havnestyrets møte den 05.03.18.docx
Protokoll fra havnestyrets møte den 20.02.18.docx
Protokoll fra møte 03.10.19.pdf
Protokoll fra møte 19.11.20.pdf
Protokoll fra møte i Havnerådet 04.08.20.docx
Protokoll fra møte i Havnerådet 05.09.19.docx
Protokoll fra møte i Havnerådet 11.06.20.pdf
Protokoll fra møte i Havnerådet 11.12.19.pdf
Protokoll fra møte i Havnerådet 25.04.19.pdf
Protokoll fra møte i Havnerådet 26.04.18.pdf
Protokoll fra møte i Havnerådet den 06.12.18.pdf
Protokoll fra møte i Havnerådet den 22.08.18.docx
Protokoll fra styremøte 04.10.18.pdf
Protokoll fra styremøte 06.09.18.docx
Protokoll fra styremøte 06.09.18.pdf
Protokoll fra styremøte 19.06.18.docx
Protokoll fra telefonmøte 28.02.18.doc
Protokoll Havnerådsmøte 04.01.19 (E-post).pdf
Protokoll Havnerådsmøte 06.03.20 (E-post).pdf
Protokoll Havnerådsmøte 11.03.20 (E-post).pdf
Protokoll Havnerådsmøte 21.01.19 (E-post).pdf
Protokoll Havnerådsmøte 24.02.20 (E-post).pdf
Protokoll Havnerådsmøte 25.03.20 (E-post).pdf
Protokoll Havnerådsmøte 30.12.19 (E-post).pdf
Protokoll Havnestyremøte (E-post) 12.11.19.docx
Protokoll Havnestyremøte (E-post) 17.04.19.pdf
Protokoll Havnestyremøte (E-post) 19.12.19.docx
Protokoll Havnestyremøte (E-post) 23.04.19.pdf
Protokoll Havnestyremøte 14.05.20.pdf
Protokoll Havnestyremøte 18.01.19 (E-post).pdf
Protokoll Havnestyremøte 28.05.20.pdf
Rapport - selskapskontroll Karmsund Havn IKS mai 2018 (1).pdf
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rapport etter selskapskontroll av Karmsund Havn IKS.msg
Referat fra møte 27.06.19.docx
Referat fra møte 28.08.19.docx
Risikovurderinger knyttet til låneopptak og investeringer.pdf
SAK 10-19 Ansvarlig lån til Lufthavndrift AS.pdf
Sak 1-18 - Opprettelse av Karmsund Lufthavn Invest AS.docx
Sak 23-19 Økning av ansvarlig lån.docx
Sak 26-18 rapport Karmsund havn.pdf
SAK 5-18 Karmsund Havn Eiendom AS.docx
SAK 6-18 Husøyvegen 250.docx
Saksfremlegg i kommunene - heving av låneramme.pdf
Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS (L)(1400447).pdf
Selskapsvedtekter KarmsundHavn IKS pr 19.06.18.pdf
Styreprogram Karmsund Havn IKS 2020.pdf
Særutskrift av protokoll - vedtak HK.pdf
Særutskrift havnerådets møteprotokoll 26.04.2018 (L)(1400449).pdf
Særutskrift havnestyrets møteprotokoll 01.02.2018 (L)(1400450).pdf
Særutskrift Ny eierstrategi Karmsund Havn IKS.docx
Særutskrift Ny eierstrategi Karmsund Havn IKS.pdf
Særutskrift sak 26 - rapport Karmsund Havn 2. gang KKU.pdf
Særutskrift sak 26 - rapport Karmsund Havn.pdf
Tilsagn 11097
Tilsagn 20060263
Tilsagn 20070247
Tilsagn 20090305
Tilsagn 20100700
Tilsagn 20110836
Tilsagn 20120203
Tilsagn 20130168
Tilsagn 20140085
Tilsagn 20150170
Tilsagn 20160257
Tilsagn 20170470
Tilsagn 20180191
Tilsagn 20180659
Tilsagn 20190041
Tilsagn 20190232
Tilsagn 20190292
Tilsagn 20200259
Tilsagn 20200260
Utdrag fra Bystyrets protokoll 13.06.2018.docx
Uttalelse Karmsund Havn (1).pdf
Uttalelse Karmsund Havn.pdf
VEDLEGG - HSAK 10-20 anskaffelse av kran no.2.pdf
VEDLEGG - HSAK 11-20 Kjøp av Husøyvegen 265 og 266.pdf
Vedlegg 1 - Visuell fremstilling av risikobetraktninger.pdf
Vedlegg 1 Eierstrategi for Karmsund havn IKS.PDF
Vedlegg 2 - Investeringsreglement Karmsund Havn IKS.pdf
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vedtak ny eierstrategi Karmsund Havn.pdf
VS Eierskapsmelding strategi Karmsund havn.msg
Årsregnskap 2020 - Havnestyremøtet 24.03.21 ppp.pdf
Årsregnskap KH 2018.pdf
Årsregnskap KH 2019.pdf
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Vedlegg 2 - Revisjonskriter
Lov om interkommunale selskap (IKS-loven)
Formålet med loven er å legge juridisk rammeverk for styringen av interkommunale selskap i Norge. Loven
inneholder flere vesentlige bestemmelser for denne revisjonen. De mest fremtredende bestemmelsene i
forbindelse med revisjonen er gjengitt under.
§ 4 Selskapsavtale
«For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal
kommunestyret eller fylkestinget selv vedta1 avtalen. For deltaker som er interkommunalt selskap, vedtas
selskapsavtalen av representantskapet.2 Vedtaket krever tilslutning fra samtlige medlemmer av
representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende selskap.
Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. Andre
endringer vedtas av representantskapet2 med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med
mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første punktum.
Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende:
1.

selskapets foretaksnavn;

2.

angivelse av deltakerne;

3.

selskapets formål;

4.

den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;

5.

antall styremedlemmer;

6.

deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;

7.

den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet
dersom denne avviker fra eierandelen;

8.

antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker
oppnevner;

9.

annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.»

§ 20 Økonomiplan
«Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved
selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste
budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver,
herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå
en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.»
§ 22 Lån, garantier og finansiell risiko
«Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet skal kunne ta
opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak.
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Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget
bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån etter første punktum for den delen av
anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Selskapet kan ta opp likviditetslån
eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet.
Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven kapittel 28, skal selskapets vedtak om
opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan
påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet.
Selskapets samlede lånegjeld etter andre ledd første punktum skal avdras med like årlige avdrag.
Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for
selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte.
Selskapets likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter andre ledd tredje punktum skal være gjort opp
senest når årsregnskapet fastsettes. Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal
dekkes over flere år, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende inndekningsperioden.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser.
Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer
vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall.
Avtale i strid med bestemmelsene i første, tredje og sjette ledd er ugyldig.»

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige
rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling
til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse
av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive,
tillitsskapende og bærekraftige.
Loven inneholder bestemmelser om interkommunalt samarbeid og egenkontroll.

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Formålet med loven er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig
næringsliv.
Loven inneholder bestemmelser om drift av kommunale havner, herunder delegering av kommunens
myndighet og krav til forvaltning til kapital i kommunalt eide havner.

KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll
KS sine anbefalinger er et godt støtteverktøy både for kommunene og selskapene i kommunesektoren om
eierstyring. I forbedringsorienterte revisjoner ser vi til anbefalingene som veiledende for god
eierskapsstyring.
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Vedtekter for Karmsund Havn IKS / Samarbeidsavtale e.l. om Karmsund Havn
IKS
Samarbeidsavtalen til selskapet setter rammer for hvordan selskapet skal operere og inneholder krav til
selskapet i samsvar med bestemmelsene i IKS-loven. Et vesentlig punkt i vedtektene i denne revisjonen er
bestemmelsen i § 7 femte ledd om låneopptak:
«Selskapets samlede låneopptak kan ikke, uten samtykke fra hver av deltakerkommunene, overstige kr.
800.000.000,-.»

Kommunen sin eierskapsmelding
Kommunen sin eierskapsmelding stammer fra 2017 og inneholder forventninger om hvordan kommunen
skal utøve sitte eierskap. Et vesentlig punkt i eierskapsmeldingen i denne revisjonen er målsettingen om å
behandle eierberetning i bystyret:
«Det tas av den grunn sikte på at bystyret skal behandle en eierberetning som gir en sammenfattet oversikt
over den mest sentrale informasjonen som framkommer i selskapenes årsberetninger og årsregnskap.
Eierberetningen vil videre inneholde analyser knyttet til selskapenes utvikling og resultater.»

Ev. andre vedtak i kommunestyret om Karmsund Havn IKS
Haugesund kommune har behandlet en eierstrategi for selskapet som blant annet inneholder nærmere
beskrivelse av formålet med eierskapet (eiermotiv), selskapets formål, hvordan avvik av formet ønskes
behandlet og deler driften av selskapet i samfunnsøkonomisk- og bedriftsøkonomisk formål. Særlig
relevante deler av strategien er gjengitt under.
Formål med eierskapet avsnitt 5
«Utgangspunktet for kommunenes eiermotiv er å i varta et lovpålagt forvaltningsansvar på en
kostnadseffektiv og sikker måte, gjennom stordriftsfordeler mellom kommune. Havnene har en klar
samfunnsfunksjon. og det sjøbaserte transportnettverket må sees i sammenheng med andre
transportsystemer for veitrafikk og luftfart for å oppnå mest mulig sømløs transport av personer og varer.
Havnene har derfor også en klar næringsfunksjon.»
Formål med eierskapet avsnitt 7
«Kjernevirksomheten defineres som drift av havneområdet, og har en klar synergi med kommunenes
virksomhet og politiske målsetninger, som bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt sted for næringsliv,
bosetting og turisme.»
Selskapets formål avsnitt 2
«Det viktig for risikostyringen at deltakommunene aktivt avgrenser Selskapets virksomhet ut over lovens
virkeområde. Formålet definerer hvilket virksomhetsområde selskapets aktiviteter må holde seg innenfor.
Dette avgrenser deltakerkommunenes investering og gir mulighet til å differensiere risiko mellom flere
investeringer i f.eks. andre typer virksomhetsområder. Virksomhet som går utenfor selskapets formål vil
kreve en beslutning av deltakerkommunene i representantskapet. Beslutninger utenfor Selskapets formål
må styret derfor forankre i Selskapets representantskap, som er nærmere de folkevalgte organ i
deltakerkommunene.»
Selskapets formål avsnitt 7
«Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling hvor formålet er å møte behov innenfor havne- og sjørelatert
virksomhet, tillates. All annen virksomhet faller utenfor Selskapets formål. Er det tvil om nye engasjementer
er utenfor, pålegges Selskapet å gjøre en objektiv juridisk vurdering.»
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SAKSGANG
Møtedato

15.06.21

Arkivkode:

216

Saksnr

18/21

Arkivsak:

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER
EIERSKAPSKONTROLL
Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til
prosjektmandat
på
forvaltningsrevisjonsprosjekt
eller
eierskapskontroll
om
…………………………… til neste møte.
Saksorientering
Bystyret vedtok nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020 2024 i møtet 14.10.20, sak 56/20 etter innstilling fra kontrollutvalget.
Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter er prioritert i planen:
1. It-sikkerhet i kommunen
Rapport er utarbeidet, og ble behandlet i møtet 11.05.21
Med fokus på personvern rettet mot kommunens ansatte og innbyggernes bruk av
kommunens tjenester.
2. Psykisk helse
Kommunens ansvar og betjening av personer som kan være til skade for seg selv og
andre.
3. Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen
Får elever ulikt tilbud om spesialundervisning i skolene, hvor den enkeltes skoles
budsjett er avgjørende? Hva blir gjort for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter,
spesielt i lesing?
4. Enhet for psykisk helse, rus og LAR
Psykososialt kriseteam skal aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer.
Holder enheten et optimalt fokus, og til enhver tid tilfredsstillende beredskap.
5. Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen
Hvorfor oppstår avvik? Hva gjør vi for å rette opp avvik?
6. Avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i skolen
Kommunen registrerer en stor og urovekkende økning i avviksmeldinger knyttet til
vold og trusler. Hva har gått galt og hva gjør vi videre?
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7. Sikkerhet i hjemmetjenesten
Hvordan sikrer og forbedrer vi våre ansattes arbeidssituasjon mot utagerende brukere
8. Redusert sykefravær
Hvordan støtter kommunens HR avdeling lederne av institusjoner, med uvanlig høyt
sykefravær. Hvordan påvirker høyt sykefravær tjenestetilbudet?
9. Opplæringsloven § 9a
10. Sykkel- og trafikksikring
11. Funksjonshemmedes levekår
12. Beredskap, hendelser og katastrofer
13. Ansettelser i kommunen
14. Offentlige anskaffelser
15. Tilskudd til frivillige organisasjoner
16. Vann og avløp
I Plan for eierskapskontroll 2020-2024 er følgende prosjekter prioritert:
1. Karmsund Havn IKS
2. Generell eierstyring

- Rapport blir behandlet i møtet 15.06.21

Utvalgets budsjett for kjøp av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er på ca. 750 timer
for 2021. Dette tilsvarer 2 til 3 prosjekter, avhengig av størrelsen på prosjektene.
Utvalget fikk levert rapport om «Barnevern» i februar. Rapporten ble bestilt i 2020 og ble i
all hovedsak belastet fjorårets budsjett. Så langt i 2021 har utvalget fått levert rapport om
«IT-sikkerhet» som var på 250 timer, og eierskapskontroll om Karmsund Havn IKS som
var på 140 timer. Totalt er det brukt ca 400 timer av årets budsjett.
Kontrollutvalget må drøfte om hvilket prosjekt de ønsker å velge. Utvalget har fullmakt til å
endre eller sette i verk revisjon på andre område enn de som er inkludert i planen. Det kan
være med bakgrunn i at risikoforholdene i kommunen har endret seg siden planen ble vedtatt.

Aksdal, 08.06.21
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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SAKSGANG
Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

Saksnr.
15.06.21
22.09.20
04.02.20

Arkivkode:

216

19/21
27/20
04/20

Arkivsak:

OPPDATERT PLAN FOR ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDENE
OG KOMMUNALE SELSKAPER
Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende
administrasjonen og kommunale selskaper:

oppdaterte

plan

for

orienteringer

fra

15.06.21

tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse

31.08.21
28.09.21
26.10.21
23.11.21

sykkelbyen Haugesund v/daglig leder
tjenesteområdet teknisk v/kommunaldirektør Måleng
tjenesteområdet helse, omsorg, sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
kommunalt selskap: ………………………..

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Bakgrunn
Haugesund kontrollutvalg gjorde følgende vedtak i møtet 22.09.20, sak 27/20:
Haugesund kontrollutvalg vedtok i møtet 22.09.20, sak 27/20 en oppdatert plan for å invitere
kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. De inviterte har
vært følgende:
22.09.20
20.10.20
17.11.20
1. møte 2021
11.05.21

Rogaland Revisjon IKS
tjenesteområdet administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
Krisesenter Vest IKS
tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad

Det har blitt gjort endringer underveis, blant annet på grunn av koronasituasjonen.
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Saksorientering
Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de
utfordringer kommunen har. Sekretariatet føler at utvalget har vært fornøyd med
orienteringene og at det er et ønske om å fortsette med orienteringene videre.
Kommunedirektøren er øverste leder og den personen i administrasjonen som kontrollutvalget
skal forholde seg til. Alle invitasjoner går derfor via kommunedirektøren, som tar stilling til
om vedkommende for det aktuelle arbeidsområdet skal møte for å orientere på hans vegne.
Kontrollutvalget kan invitere enhver leder eller ansatt, der man på generell basis ber dem
redegjøre for sitt arbeidsområde ved å orientere om driften, hvilke rammevilkår man arbeider
under m.m. Den enkelte leder får da delta i et kontrollutvalgsmøte hvor de får presentere sitt
tjenesteområde/avdeling med fokus på arbeids- og ansvarsområder den enkelte har.
Videre kan det være aktuelt å få orienteringer om kommunale selskaper eller selskaper der
kommunen har eierinteresser. Nytt etter kommunelovens § 23-6 siste ledd er at
kontrollutvalget også er gitt innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser på tilsvarende måte
overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Innsynet og
undersøkelsene kan imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om
kontrakten er oppfylt.
Utvalget inviterte i forrige periode følgende kommunale selskaper: Haugesund Stadion
AS, Karmsund Havn IKS, Haugaland Vekst IKS, Haugaland Kraft AS, Haugesund Teater
AS, AS Haugaland Industri, Haugesund kommunale pensjonskasse og Haugaland
Interkommunale Miljøverk IKS (HIM).
Sekretariatet har tidligere foreslått at det blir orientert om følgende tema (kun veiledende):
Tjenesteområde/selskap og tjenestetilbud
• Hvordan tjenesteområdet/selskapet er organisert
• Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdet/selskapet
Antall ansette
• Fordeling på de ulike tjenestene
• Rekruttering av medarbeidere
• Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering
Budsjett og regnskap
• Rammer
• Resultat
Tanker om framtiden
• Utfordringer
• Planer
Det er tidligere fastsatt en tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, som har fungert
greit. Det er selvsagt mulig for utvalget å utvide denne, dersom det er ønskelig, men med
mange saker på sakslisten, bør tidsrammen respekteres.
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Det er fint om utvalget kommer med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, og helst
så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på disse.
Utvalget må ta stilling til hvem de ønsker å invitere og forslag til datoer. Sekretariatet har
laget et forslag, men dette kan endres. Det kan også bli endringer dersom foreslått tidspunkt
ikke skulle passe for dem som blir invitert.

Aksdal, 08.06.21
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

15.06.21

Arkivkode:

033

Saksnummer

20/21

Arkivsak:

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.06.21
Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatsakene 20 – 24 blir tatt til orientering.
Saksvedlegg:
20. Statusrapport pr. juni 2021
21. E-post fra revisor Harald Sylta 07.06.21 vedr. forenklet etterlevelseskontroll
22. Rogaland Revisjon IKS – godkjenning av selskapsavtale, samarbeidsavtale og
eierstrategi, sak til formannskapet 02.06.21
23. Innkalling til møte i havnerådet 10.06.21 – Karmsund Havn IKS
24. Varsling til kontrollutvalget om møter i selskap – brev fra KMD 03.06.21
Saksorientering:
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.
Aksdal, 08.06.2021
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Saksnr: 20/21
Arkivkode: 216

Kontrollutvalget - statusoversikt pr. juni 2021
Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjoner

Bestilt

Tidsbruk

Status

Nytt prosjekt

Ferdig
dato

Merknader

Orienteringer
Kultur, idrett og
frivillighet
Oppvekst

22.09.20

15.06.21

22.09.20

11.05.21

Krisesenter Vest IKS

22.09.20

17.11.20

Administrasjon og
service
Rogaland Revisjon IKS

22.09.20

20.10.20

25.08.20

22.09.20

Karmsund Havn IKS

09.06.20

25.08.20

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjoner

Bestilt

23.02.21

Behandlet i
KU
15.06.21

Behandlet i
bystyret

Karmsund Havn IKS –
eierskapskontroll
IT-sikkerhet

17.11.20

11.05.21

16.06.21

Barnevern

09.06.20

23.02.21

14.04.21

Planlagt
oppfølg.

Merknad

250 timer
1. møte
2022

Avsluttede prosjekter
Forvaltningsrevisjoner

Bestilt
26.11.19

Behandlet Behandlet i
i KU
bystyret
22.09.20
14.10.20

Fulgt opp
i KU/BST

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Rutiner for beboermidler
og ansettelsesforhold
Vedlikehold av
kommunale bygg
Samarbeidet om brann og
redning på Haugalandet
Eierskapskontroller

11.06.19

26.11.19

05.02.20

08.05.18

27.11.18/
29.01.19
14.05.19/
27.08.19

13.03.19

25.08.20/
Avsluttet
09.09.20
04.02.20/
Avsluttet
04.03.20
Ingen
Avsluttet
oppfølging

Karmsund Havn IKS

30.01.18

05.06.18/
28.08.18

17.10.18

30.10.18

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

12.06.19/
16.10.19

27.08.19/
16.10.19

Merknader

Avsluttet
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Dato: 06.05.2021
Arkivsak-ID.: 21/7800
Journalpost-ID: 21/29759

Saksbehandler: Mari Rønnevik
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Rogaland Revisjon IKS - Godkjenning av selskapsavtale, samarbeidsavtale og
eierstrategi
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Haugesund Kommune går inn som eier i Rogaland Revisjon IKS fra og med 1/7-2021.
Haugesund Kommune sitt innskudd og eierdel i Rogaland Revisjon IKS på 404 200 kroner –
eierdel på 6,88 % - blir dekket med overføring fra kommunens generelle disposisjonsfond.
Bystyret godkjenner selskapsavtale datert 1/7-2021 (vedlegg 2) og samarbeidsavtale datert
01.07. 2021 (vedlegg 3).
Bystyret godkjenner eierstrategi overfor Rogaland Revisjon IKS (vedlegg).

Saksutredning
Sammendrag
Gjeldende revisjonsavtaler med private selskap som utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon for
kommunene på Haugalandet utløper 1/7-2021. Samtlige kommuner; Haugesund, Karmøy, Sveio,
Tysvær, Sauda, Etne, Bokn, Vindafjord og Utsira har i vedtak høsten 2020 søkt om opptak som eier i
Rogaland Revisjon IKS.
Dagens eierkommuner i Rogaland Revisjon IKS har med egne kommunestyrevedtak godkjent
utvidelse med kommunene på Haugalandet.
Gjeldende sak gjelder formell godkjenning av selskapsavtale, samarbeidsavtale samt eierstrategi i
Rogaland Revisjon IKS; samt finansiering av innskudd og eierdel i Rogaland Revisjon IKS.

Bakgrunn for saken
Haugesund bystyre gjorde i sitt møte 14.10.20 dette vedtak:
Haugesund bystyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av revisjonstjenester
gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.
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Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover
Kommunedirektøren legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere
i høst eller på nyåret 2021.
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat har i brev av 16.11.2020 til Rogaland Revisjon IKS oversendt
vedtakene fra by-/kommunestyrene i Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, Utsira
og Vindafjord om å søke opptak som deltakere i selskapet fra 1. juli 2021 (vedlegg 1A-1J). I samsvar
med selskapets strategi stiller både styret i Rogaland Revisjon IKS og representantskapet seg positive
til utvidet eierskap fra kommunene på Haugalandet.
Sak om opptak av nye deltakere i et interkommunalt selskap skal i henhold til selskapsavtale
behandles av samtlige eiere sine kommunestyrer. Opptaket er avhengig av godkjenning hos samtlige
nåværende1 eierkommuner i selskapet.
Kommunedirektørene/rådmennene i de åtte kommunene på nord-Jæren, samt fylkeskommunen har
i fellesskap saksbehandlet søknadene fra kommunene på Haugalandet.
Kommunestyrene/fylkestinget i nåværende eierkommuner har godkjent søknadene. Det er foretatt
nødvendige oppdateringer av selskapsavtalen, samarbeidsavtalen og eierstrategien, som med dette
også legges fram for Haugesund bystyre til godkjenning.

Saks- og faktaopplysninger
Søknad om opptak fra ni by-/kommunestyrer
Det er kontrollutvalgene i hver av de ni kommunene som ihht. kommunelovens bestemmelser har
saksforberedt valg av revisjon for kommunen. De respektive ni by-/kommunestyrene behandlet sak
om valg av levering av revisjonstjenester høsten 2020. Alternativene som forelå var å fortsette med
en konkurransebasert løsning og gå ut på ny forespørsel ved utløpet av inneværende avtale eller
søke om deltakelse i interkommunalt samarbeid i Rogaland Revisjon IKS. De omsøkte ni by-/
kommunestyrene vedtok å søke deltakelse i interkommunalt samarbeid fra 01.07.2021 om
leveransen av revisjonstjenestene.
Kontroll og tilsyn med kommunens virksomhet er jf. kommuneloven lagt til kontrollutvalget. Utvalget
utøver bestiller rollen overfor kommunens revisor når det gjelder forvaltningsrevisjon. De ni
kontrollutvalgene på Haugalandet får i dag sine sekretariattjenester fra Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS. Nåværende eierkommuner i Rogaland Revisjon IKS sine kontrollutvalg
får tilsvarende tjenester fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, mens fylkeskommunen har valgt å
ha eget sekretariat hos seg.

1

Rogaland fylkeskommune og kommunene Suldal, Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Sola,
Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim, Hå, Eigersund, Sokndal, Lund
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Med utvidelsen av nye deltakere i Rogaland Revisjon IKS og det faktum at Rogaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS2 må omdannes som følge av ny kommunelov, gjør at det er behov for å
se nærmere på en hensiktsmessig fremtidig løsning for sekretariatstjenestene til eierkommunene i
Rogaland Revisjon IKS. Det er naturlig å utføre dette arbeidet høsten - 2021, og etter at
kommunestyrene i nye deltakerkommuner har behandlet saken om å gå inn i
Rogaland Revisjon IKS som eiere.
Målet for arbeidet er å finne frem til effektive og hensiktsmessige løsninger for så vel
kontrollutvalgene som Rogaland Revisjon IKS samt alle eierkommunene.
Eierbrøk og kapitalinnskudd ved inntreden i selskapet
Opptak av nye deltakere reguleres av bestemmelser i Selskapsavtalen og Samarbeidsavtalen i
Rogaland Revisjon IKS.
Selskapskapitalen og størrelsen på engangsinnbetalingen er med på å fastsette hvilken eierandel
kommunen har i selskapet. Selskapskapitalen før utvidelse med nye kommuner er pålydende 4,050
mill. kroner, etter at Suldal gikk inn med eierdel på 50 000 kroner.
Eierbrøken i selskapet ble ved etableringen fastsatt slik (jf. Samarbeidsavtalen):
Av totalt kapitalinnskudd skyter Rogaland fylkeskommune inn kr 1,0 mill. som tilsvarer 25% eierandel.
Resterende kr 3,0 mill. fordeles på deltakerkommunene i henhold til folketallet pr 1.1.2003 som blir
deltakerkommunenes eierandel i selskapet. Ved Time kommune sin uttreden av selskapet i 2005 ble
eierbrøken justert for Time sin andel og reberegnet med grunnlag i folketallet pr 1.1.2005, med noen
tilpasninger.
Dette betyr at det er kapitalinnskuddet pr. kommune, folketallet pr 1.1.2005 og fordelingen mellom
hhv. fylkeskommunen og primærkommunene som har betydning for fastsettelsen av eierbrøken.
Eierbrøken har hittil hatt betydning ved stemmegivning i representantskapet. Driften har ikke
aktualisert spørsmål som f.eks. utbytte der eierbrøk har betydning.
I tråd med selskapsdokumentene og med kronebeløp på 12,80 pr. innbygger medfører opptaket av
de ni nye kommunene følgende endringer i eierandel:

2

Ny Kommunelov viderefører ikke interkommunalt samarbeid §27. Lovarbeidet peker på Kommunalt
Oppgavefellesskap eller IKS som mulige alternativer.
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Kommune

Selskapskapital

Kvitsøy
Forsand
Hjelmeland
Bjerkreim
Finnøy
Lund
Sokndal
Rennesøy
Randaberg
Gjesdal
Strand
Eigersund
Hå
Sola
(nye) Sandnes
(nye) Stavanger
Rogaland
Fylkeskommune
Suldal
Selskapskapital. før
utvidelse

6 000
11 600
32 000
28 400
32 400
35 600
37 600
35 600
103 600
101 600
116 800
151 600
166 400
226 800
636 000
1 278 000
1 000 000

Eierandel
Oppr. %
0,15
0,29
0,80
0,71
0,81
0,89
0,94
0,89
2,59
2,54
2,92
3,79
4,16
5,67
15,90
31,95
25,00

Eierandel
1.1.2017
0,14
0,31
0,76
0,68
0,77
0,87
0,92
0,93
2,52
2,57
2,89
3,72
4,10
5,50
15,97
31,59
24,69
1,08
100%

Eierandel
1.1.20203
0,14

Eierandel
1.7.2021
0,11

50 000
4 050 000

0
100 %

Karmøy
Haugesund
Tysvær
Vindafjord
Sauda
Sveio
Etne
Bokn
Utsira
Sum økning av
selskapskapital

481 600
404 200
120 100
104 100
61 800
60 000
50 000
9 860
2 730
1 294 390

8,19
6,88
2,04
1,77
1,05
1,02
0,85
0,17
0,05
22,02

Selskapskapital
etter utvidelse

5 344 390

100,00

0,76
0,68

0,60
0,54

0,87
0,92

0,68
0,72

2,52
2,57
2,89
3,72
4,10
5,50
16,28
33,29
24,69

1,98
2,02
2,28
2,93
3,22
4,33
12,81
26,20
18,71

1,08
100%

0,85

Primærkommunene: 81,29 % og Rogaland fylkeskommune 18,71% fra 1.7.2021
Innbetalingen av kapitalinnskuddet er en engangsutgift for de nye kommunene som går inn som
eiere. Utgiften skal regnskapsføres i investeringsregnskapet.
Øvrige utgifter og økonomisk ansvar
Det følger av IKS loven at deltakerne i selskapet er prorata ansvarlige for selskapets gjeld og
forpliktelser dvs. økonomisk ansvar i samsvar med eierbrøken.

3

Endring som følge av ny kommunestruktur fra 1.1.2020
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Av selskapsavtalens §12 til Rogaland Revisjon IKS følger at lånerammen er begrenset oppad til kr 4
mill. totalt. Virksomhetens art gjør at behovet for lånefinansiering er lavt og pr. d.d. er ikke rammen
disponert.
Selskapet fakturerer timeforbruket i samsvar med timepris som fastsettes i årlig
økonomiplanbehandling. Ved etableringen av selskapet ble det fastsatt som prinsipp at
eierkommunene prioriterer å fastholde en moderat timeprisutvikling over tid, i stedet for en
utbyttestrategi. Faktisk timeprisutvikling bekrefter eiernes forventning. Samtidig har
fondsoppbyggingen vært på et moderat nivå og står nå i rimelig forhold til hva det må forventes at
selskapet har av opparbeidede midler til å selv å kunne foreta utskiftning av teknisk utstyr som er
nødvendig for en effektiv tjenesteproduksjon i en personell og kompetanseintensiv virksomhet som
revisjonen er.
Det tilligger by-/kommunestyret i den respektive eierkommune å fastsette den årlige
budsjettrammen for kontrollutvalget og dets virksomhet. Inkludert i budsjettrammen er
revisjonstjenestene som kjøpes fra Rogaland Revisjon IKS.
Det påløper ingen ytterligere faste utgifter knyttet til deltakelsen i Rogaland Revisjon IKS, for
eierkommunene.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Alle de ni søkerkommunene har i dialog med Rogaland Revisjon IKS vært klare i forventning til
kvalitet, lærings- og forbedringsfokus i forvaltningsrevisjoner som utføres av selskapet.
Gjennom å inngå som eier i Rogaland Revisjon IKS og med det en utvidelse av selskapet gis det i enda
større grad mulighet til å bidra til kunnskapsdeling på tvers av kommunene, erfaringsgrunnlaget for
sammenligninger øker og mulighetene for å hente ut «beste praksis» for bruk i blant annet
forvaltningsrevisjoner styrkes. Flere av eierkommunene står i et betydelig omstillingsarbeid for å
tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene kommunen har. I dette arbeidet er
kunnskapsdeling og læring på tvers et vesentlig verktøy for å arbeide målrettet og til oppnå
resultater på både kort og lang sikt.
I løpet av høsten 2021 er det behov for både å utføre et arbeid mht fremtidig løsning for
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene som følge av utvidelsen og tilpasninger til ny kommunelov.
Videre er det behov for å revidere eierstrategien over selskapet, slik at den er mer i tråd med
eierfellesskapets samlede forventning til selskapet. Eierstrategi som ligger inne som vedtaksgrunnlag
nå, er den som opprinnelig var grunnlaget da selskapet ble etablert, og det er stort behov for å
modernisere denne. I disse arbeidene må både nåværende kontrollutvalgs-sekretariater og styret i
Rogaland Revisjon IKS involveres.
I samsvar med eierstrategiens forventning om utvikling av selskapet, og selskapets egen strategi om
kvalitet og utvikling av en dyktig kommunerevisjon, foreslår kommunedirektøren at Haugesund
kommune går inn som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 1/7-2021. Innskuddskapital på 404 200 kroner
blir dekket av kommunens generelle disposisjonsfond.

Vedlegg:
Eierstrategi Rogaland Revisjon IKS
Selskapsavtale Rogaland Revisjon
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