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Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2/2017 i Varde AS
Bakgrunn
Gjennomføring av selskapskontroll i Varde AS, blei vedtatt av fylkestinget i møte
26. april 2017 i sak T-1/17.
Bakgrunnen for at dette selskapet blei peika ut for selskapskontroll, var utfallet av
dei risikovurderingane som blei gjort ved utarbeiding av overordna analyse som
grunnlag for «Plan for selskapskontroll». Desse risikovurderingane omfatta mellom
anna:
- At selskapet sine rammevilkår er i endring
- At behova til brukarane er i endring
- At selskapet har hatt svak underliggande drift økonomisk sett
I fylkestinget sitt vedtak av plan for selskapskontroll i sak T-1/17, blei
kontrollutvalet gitt fullmakt til å prioritere rekkefølgja mellom prosjekta og gjere
nærare avgjerd om utforming og gjennomføring av selskapskontrollane. Etter
dialog med revisor, vedtok derfor kontrollutvalet å gjennomføre selskapskontrollen
som ein selskapsgjennomgang, og ikkje som eit forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Av den godkjende prosjektplana går det fram at føremålet med selskapskontrollen
er følgjande:
«Denne type verksemd er særs viktig for mange og for samfunnet. Skal denne type verksemd
oppfylle intensjonen er det avgjerande at den blir i stand til å omstille seg. Det krev effektiv
drift og finansielle musklar. Intensjonen med undersøkinga er soleis å sjå til at selskapet har
økonomisk styring og kontroll som bidrar til effektiv drift.»

Prosjektskissa blei vedtatt av kontrollutvalet i møte 30. august 2017 i sak
KO-37/17. Det blei formulert følgjande overordna problemstillingar:




Kartlegging av selskapsleiing i samsvar med aksjeloven
o Styreinstruks, instruks dagleg leiar, styreevaluering mm.
Kartlegging i kva grad verksemda driv i tråd med vedtektsfesta føremål
o Kartlegging av system og rutinar for løpande økonomisk
(økonomi- og likviditetsstyring) oppfølging på kort og lang sikt
Kartlegging av rutinar for å sikre at transaksjonar med nærståande er på
«arm lengde vilkår» (markedsvilkår)

Side 2

I revisor sin rapport er det gitt eit samandrag av rapporten i form av
oppsummering og konklusjon samt tilhøyrande tilrådingar (side 3). Rapporten frå
Møre og Romsdal Revisjon IKS ligg vedlagt.
- Vedlegg 1: Rapport frå revisor
Revisor sine tilrådingar går også fram i rapporten under revisor sine vurderingar av
kvar problemstilling:
Problemstilling
Problemstilling
Problemstilling
Problemstilling

1: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 21)
2 a: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 33)
2 b: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 34)
3: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 37)

Leiinga i selskapet har også hatt revisor sin rapport til gjennomsyn og uttale.
Elles vil kontrollsjefen opplyse om at det er innhenta fullmakt frå styret til å
gjennomføre selskapsgjennomgangen, jamfør kommunelova § 80.
§ 80.Innsyn og undersøkelser i selskaper
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27
og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle
aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å
kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets
daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det
finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta
undersøkelser i selskapet (min utheving).

På dette grunnlaget er kontrollutvalet også gitt fullmakt til å innhente dei
opplysningar som er naudsynte for kontrollen.
Vurdering
Etter kontrollsjefen sin vurdering har revisor svara ut problemstillingane i
prosjektet. Problemstillingane kjem fram av den opphavelege prosjektplanen som
låg til grunn for prosjektet. Denne er og lagt ved.
-

Vedlegg 2: Prosjektplan – selskapsgjennomgang av Varde AS

Side 3

Kontrollsjefen har gjennomgått revisjonsrapporten (vedlegg 1) og summert opp
følgjande funn, konklusjonar og tilrådingar:
Problemstillingar

1.

2

Kartlegging av selskapsleiing i
samsvar med aksjeloven
Styreinstruks, instruks
dagleg leiar,
styreevaluering mm

A.

Revisor sine observasjonar/funn i
rapporten


Styreinstruks er av 30.11.2011
og synes tilfredsstillande
o
Det er ikkje
gjennomført
systematiske
styreevalueringar



Selskapet sitt styre står fram
som aktivt



Instruks dagleg leiar er datert
30.11.2011 og synes
tilfredsstillande



Handel frå Kina eksponerer
verksemda for valutarisiko.
Selskapet har ingen rutinar eller
retningslinjer for å sikre
valutaelementet

Kartlegging i kva grad
verksemda driv i tråd med
vedtektsfesta føremål

o

2

3
Kartlegging av rutinar for å
sikre at transaksjoner med
nærståande er på «arm lengdes
avstand» (markedsvilkår)









Verksemda har tidlegare stått
fram som å ha mange ulike
einingar som i liten grad drar
synergiar av kvarandre. Dette er
fokusert på av styret.

Selskapet leverer enkelte tenester
til Kristiansund kommune som
kjøpar. Dette gjeld tenester knytt
til flyktningar og vaksenopplæring.

Selskapet synes å etterleve
krava i aksjeloven til
organisering, leiing og
styrebehandling

Det er ikkje funne
indikasjonar på at selskapet
driv i strid med vedtektsfesta
føremål
o

Dette kan medføre
at selskapet blir
eksponert for ein
annan risiko enn
selskapet sitt
føremål og det kan
vere
hensiktsmessig å
sikre innkjøp som
blir gjort i valuta

B.
Kartlegging av system og
rutinar for løpande økonomisk
(økonomi- og
likviditetsstyring) oppfølging
på kort og lang sikt.

Revisor sine konklusjonar

Det kan likevel
stillast spørsmål
om det er eit
strategisk val,
sett frå styret sin
side, om andre
verksemdområde
kan gi meir
relevant
arbeidstrening
enn formidling av
handelsvare frå
Kina

Revisor sine tilrådingar



Det blir tilrådd å innføre
styreevaluering. Revisor tilrår
også at styreevaluering tas
inn i styret sin instruks med
angivelse av kor ofte
styreevaluering bør
gjennomførast, eller ved faste
hendingar.



Revisor tilrår at selskapet kan
vere tent med å formalisere
ein del av selskapsleiinga



Revisor rår til at i styret sin
årlege strategiprosess, særleg
bør ta stilling til kva som skal
vere satsingsområder i
verksemda framover.
Derunder bør styret spesielt
ta stilling til om andre
verksemdområde kan gi meir
relevant arbeidstrening enn
formidling av handelsvare frå
Kina



Revisor føreslår også at styret
bør ta ei vurdering av kor stor
kapitalbinding Kina –
handelen fører til for bedrifta,
og om avkastninga står i
samsvar med
innsatsfaktorane som blir
kravd.



Det blir tilrådd at styret tar
stilling til om innkjøpa frå
Kina bør valutasikrast, for å
hindre risikoeksponering for
endring i valutakursar



Selskapet sine rutinar for
løpande rekneskapsføring og
drift har manglar knytt til
arbeidsdeling



Revisor tilrår at det blir
implementert tilstrekkeleg
arbeidsdeling når det gjeld
anvising og godkjenning av
kostnadar og betalingar



Selskapet har ikkje
tilstrekkelege ressursar for
aktiv økonomioppfølging og –
styring



Dersom ikkje
rekrutteringsprosess etter ny
økonomiansvarleg lukkast, rår
revisor til at selskapet leiger
inn riktig kompetanse i
tilstrekkeleg omfang



Det er avgjerande for å sikre
framtidig drift å ta stilling til
kva verksemdområde som
skal vere satsingsområda
framover.



Revisor tilrår at styret og
leiinga fortsatt fokuserer på
kva som skal bidra til
arbeidsformidling i framtida
og innrette verksemdområda i
samsvar med dette



Selskapet står fram å i liten
grad ha transaksjonar med
nærståande ut over leveranse
av tenester til sin største
eigar – Kristiansund
kommune



Revisor tilrår at selskapet
fortsett med å ha fokus på
denne type transaksjonar og
gjer undersøkingar knytt til
selskap kor tilsette har
eigarskap eller andre
interesser.



Revisor tilrår at det blir
utarbeida retningslinjer for
korleis transaksjonar med
nærståande skal prisast og
kven som kan inngå avtalane
om aktuelt.

Side 4

For fullstendigheita si skuld er også selskapet sin årsrapport for 2016 lagt ved.
-

Vedlegg 3: Årsrapport Varde AS for 2016

Kontrollsjefen tilrår at fylkesrådmannen si eigarskapsgruppe tar dette opp med
leiinga i Varde AS og rår til at selskapet sitt styre bør arbeide vidare med dei
tilrådingar som går fram av rapporten.
Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten «Selskapsgjennomgang Varde AS» til etterretning.
2.

Fylkestinget ber om at rapporten blir sendt over til dei andre eigarane i
selskapet samt selskapet sitt styre, for vidare oppfølging. I høve selskapet sitt
styre vil ein be om tilbakemelding til kontrollutvalet i Møre og Romsdal
fylkeskommune om korleis tilrådingane er følgt opp.

3.

Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen ser til at fylkeskommunen sine
eigarrepresentantar i selskapet bidrar til at revisor sine tilrådingar blir følgt
opp.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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