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FORORD 

Denne rapporten er utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon IKS. Vi er et interkommunalt 
selskap som driver regnskap- og forvaltningsrevisjon i deltakerkommunene. 
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Revisjonen utføres på vegne av 
kommunestyret på oppdrag fra kontrollutvalget i hver kommune. Rapporten har vært til 
høring hos ordføreren i Nesseby kommune.

Vadsø, 05. desember 2009

Yngvar Mækelæ Mikal Lanes
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor
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0. Sammendrag

Revisor har vurdert saken ut fra følgende overordnede tilnærming:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Gjør den som utøver kommunens eierinteresse i selskapet dette i samsvar med 

selskapslovgivningen og kommunestyrets vedtak og forutsetninger?
3. Er det foretatt en vurdering om Nesseby kommunes utstedelse av fullmakter ved 

eierrepresentasjon i generalforsamlingen/representantskapet er i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser?

Hvilke selskaper er kontrollert?
Nesseby kommune er deleier i fem ulike selskaper. Revisjonen har valgt å foreta
eierskapskontroll i følgende tre selskaper:
§ Varanger Kraft AS
§ Indre Finmark Utviklingsselskap (IFU) AS
§ Varanger ASVO IKS

Hva undersøkelsen viser

Om selskapet drives i tråd med forutsetningene
Nesseby kommune fører kontroll med sine eierinterresser gjennom eierrepresentantens årlige 
tilstedeværelse i selskapets generalforsamling/representantskap. Revisor kan ikke se at det er 
behandlet saker i noen av generalforsamlingene/representantskapene i de kontrollerte 
selskapene som går på tvers av selskapets formål, at selskapene drives ut over det som er 
økonomisk forsvarlig, eller at det på andre måter er i strid med intensjonen ved det 
kommunale eierskapet. Revisor vurderer det således at virksomheten foregår innenfor 
rammene av kommunens forutsetninger ved opprettelsen av selskapene. 

Om aktivt eierskap
Varanger Kraft AS
Nesseby kommunes bidrag til et aktivt eierskap i Varanger Kraft er gjennom 
eierrepresentantens deltakelse i eiermøter og selskapets eierstrategiutvalg. Både eiermøter og 
eierstrategiutvalget møter hyppig, gjerne flere ganger i året, og ofte i forbindelse med 
selskapets generalforsamling. Eierskapsmeldinger og eierstrategier utformes regelmessig og 
blir videresendt til kommunene. Eiermøter og eierstrategiutvalget representerer imidlertid 
ikke eierne, det er det kommunestyret som er. Hvis kommunen skal drive aktiv eierstyring, 
må styringssignalene komme fra kommunestyret. Revisor vurderer det således slik at eierne 
(les kommunestyret) ikke driver aktiv eierstyring av selskapet.  

IFU AS
Nesseby kommunes bidrag til et aktivt eierskap er gjennom eierrepresentantens deltakelse i 
selskapets eierforum. Eierforumet som består av selskapets eierrepresentanter, styret samt 
representanter fra selskapsledelsen, avholdes inn til to ganger årlig, og ofte i forbindelse med 
selskapets generalforsamling. Disse representantene er imidlertid ikke eierne, det er det 
kommunestyret som er. Hvis kommunen skal drive aktiv eierstyring, må styringssignalene 
komme fra kommunestyret. Revisor vurderer det således slik at eierne (les kommunestyret) 
ikke driver aktiv eierstyring av selskapet. 
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Varanger ASVO IKS
Nesseby kommune fører ikke en aktiv eierskapspolitikk med sine eierinteresser i Varanger 
ASVO. Det avholdes ikke eiermøter og kommunestyret mottar heller ikke årsberetninger, 
eierskapsmeldinger eller annen løpende informasjon om selskapet. 

Revisors vurdering av de foreliggende forhold
Revisors gjennomgang av kommunestyre- og formannskapsvedtak fra 2004 og fram til i dag 
viser at verken kommunestyret, som formell eier av selskapet, eller formannskapet mottar 
årsberetninger, eierskapsmeldinger eller annen løpende informasjon om selskapet. I samtale 
med revisor sier ordfører at formannskapet av og til muntlig orienteres om utviklingen i 
selskapet. Revisor har ingen grunn til å betvile at slik informasjonsutveksling finner sted, men 
dette er noe vi verken kan bekrefte eller avkrefte siden denne informasjonsutvekslingen ikke 
protokollføres. Kommunestyret er uansett rette instans for denne type informasjon, og 
informasjonsutvekslingen bør etter revisors mening formaliseres gjennom et saksforberedende 
arbeid som kommunestyret kan slutte seg til eller ikke.  

Revisors anbefaling
§ Nesseby kommune bør føre et mer aktivt eierskap i de kontrollerte selskaper. Dette 

betyr:
o å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap 

spesielt
o å drøfte kommunestyrets eierstyring overfor eierrepresentanten
o å drøfte eierrepresentantens informasjonsplikt overfor kommunestyret
o å drøfte eierforumers rolle (hvis det er opprettet slike) i forhold til eieren 

(kommunestyret)

Nesseby kommunes bruk av fullmakter  
Hvem har fullmakt til å møte i selskapets generalforsamling/representantskap og hvem skal 
foreta dette valget? I Nesseby kommunes ”reglement for politiske og partsammensatte utvalg, 
delegasjon og godtgjørelse til folkevalgte”, heter det at ”ordføreren er kommunens rettslige 
representant, og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor myndighet ikke er 
tildelt andre”. Denne formuleringen er likelydende med formuleringen i kommunelovens § 9. 
Formuleringen refererer seg imidlertid bare til en situasjon under rettergang, jfr. Høyesteretts 
kjæremålsutvalg, hvor det settes likehetstegn mellom begrepet ”lovlig stedsfortreder” og 
begrepet ”rettslig representant”. Kommunelovens kommentarutgave (Oddvar Overå og Jan F 
Bernt) trekker konklusjon om at ordfører dermed ikke med hjemmel i nevnte bestemmelser 
kan representere kommunen for eksempel i et aksjeselskap. Representanten til et slikt organ 
må velges på vanlig måte av kommunestyret, eller andre organer som er delegert myndighet 
til dette. Dokumentgjennomgang viser at kommunestyret av 7. november 2007, sak 07/42, har 
gitt ordføreren fullmakt til å møte i representantskapet i Varanger ASVO. Kommunestyret har
imidlertid ikke gjort lignende vedtak for de to andre kontrollerte selskapene som er i 
kommunens eie. I generalforsamlingen i Varanger Kraft AS og IFU AS er det ordføreren som 
møter, men uten fullmakt fra kommunestyret. Denne fullmakten har heller ikke ordføreren 
med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement. Reglementet er utformet slik at 
kommunestyrets myndighet er negativt avgrenset, det vil si at all myndighet som 
kommunestyret ikke har delegert til andre, ligger hos kommunestyret selv. Revisor vurderer 
det såledeles slik at kommunens utstedelse av fullmakter for de disse to selskapene er i strid 
med kommunelovens bestemmelser på området.  
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Ordførerens tilbakemelding til rapporten
“I dokumentet står det også flere ganger at Formannskapet “ av og til” informeres om 
eierselskapene. Jeg vil påstå at formannskapet informeres hver gang ordføreren/ 
varaordføreren skal på/ har vært i representantsskapsmøte og at eventuelle prinsipielle 
spørsmål diskuteres i formannskapet. Dette er protokollert i formannskapsprotokollene, men 
det er ikke gjort systematisk.

Formannskap/ Kommunestyre har også fått utskrift fra 
generalforsamlinger/representantskapsmøter i aktuelle selskap som referatsaker, og har hatt 
mulighet til å løfte evt. referatsak som sak. Det er også tidvis blitt gitt en ytterligere 
orientering i formannskap/ kommunestyre både gjennom besøk av adm. Leder/ styreleder i 
selskapene. Dette er heller ikke protokollert systematisk.

Ellers synes jeg det er bra at det settes fokus på dette området!”.
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1. Innledning

1.1 Utgangspunktet for undersøkelsen
I kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår det at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Videre følger det av kommunelovens 
§ 80 at selskapskontroll skal utøves i interkommunale selskaper etablert etter lov om 
interkommunale selskap 29. januar 1999 nr. 6, og i aksjeselskaper der kommunen alene eller 
sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide 
datterselskaper til slike selskaper.

I forskrift om kontrollutvalg § 14 om selskapskontroll står det: 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene 
i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen 
kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner, kap. 3”. Dette vil si at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at 
den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Det er eierskapskontroll, og ikke utvidet selskapskontroll (forvaltningsrevisjon), som er
utgangspunktet for denne undersøkelsen. 

1.2 Begrenset innsynsrett
Kontrollutvalgets rett til innsyn reguleres av kommunelovens § 80. Her begrenses 
innsynsretten til å gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen eller 
fylkeskommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle 
aksjene, og heleide datterselskaper til slike selskaper. 

1.3 Tilnærming til revisjonsoppdraget
Utgangspunktet for eierinteressen er kommunestyrets intensjon med opprettelsen av selskapet.
Eierskapskontrollen bør således gi svar på følgende to prinsipielle spørsmål:

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
2. Gjør den som utøver kommunens eierinteresse i selskapet dette i samsvar med 

selskapslovgivningen og kommunestyrets vedtak og forutsetninger?
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Revisjonen har på bakgrunn av spørsmålsstillingen lagt følgende prinsipper til grunn for 
utøvelse av det kommunale eierskapet:

1 Om virksomheten foregår innenfor rammene av kommunestyret vedtak og forutsetninger i 
betydningen:
§ Om vedtektene er i henhold til dette.
§ Om det å være bevisst formålet med å investere kapital i et selskap.
§ Om utbytte er et selvstendig mål for etableringen av selskapet.

2 Om selskapets strategier er i samsvar med selskapets formål i betydningen:
§ Om forvaltningen og videreutviklingen av eiernes kapital er i tråd med selskapets 

formål.

3 Om selskapets risikoer er vurdert og fulgt opp i betydningen:
§ Om selskapet drives effektivt og økonomisk forsvarlig. 

4 Om kommunestyret mottar tilstrekkelig og dekkende informasjon om selskapet i 
betydningen:
§ Om hvilke spørsmål selskapet har invitert kommunestyret til å ta stilling til.

5 Om selskapet har en klar strategi for samspill med nye eiergrupperinger slik at selskapet 
skal utvikle seg i betydningen:
§ Om dette er i samsvar med selskapets formål.
§ Om dette er i samsvar med kommunens formål ved opprettelsen av selskapet. 

6 Om Nesseby kommune fører et aktivt eierskap med selskaper som helt eller delvis er i 
deres eie.

7 Om Nesseby kommunes utstedelse av fullmakter ved eierrepresentasjon i 
generalforsamlingen/representantskapet er i samsvar med kommunelovens bestemmelser.

Merknader til pkt 1 og 2.  
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har i sin anbefaling om selskapets 
virksomhet lagt vekt på følgende: 
§ At selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene. 
§ At selskapet innenfor rammen av vedtektene bør ha klare mål og strategier for sin 

virksomhet.
§ At vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier bør fremgå av 

årsrapporten.
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Merknader til pkt 6.
Hva er et aktivt eierskap? Kommunenes Sentralforbund (KS) har i sin utredning ”Eierskap. 
Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene” utarbeidet 
noen prinsipper om hva de mener er et aktivt eierskap. I utredningen er det blant annet lagt 
vekt på følgende: 
§ Eierskapsmelding og eierstrategier vil være viktig for å utøve et aktivt eierskap.
§ Aktivt eierskap vil være at det etableres klare rutiner for evaluering og oppfølging av 

eierstrategiene.
§ Aktivt eierskap bør være at man praktiserer åpenhet, forutsigbarhet, og arbeider for

størst mulig grad av effektivitet. Summen av dette gjør at en som eier har et aktivt grep 
om sitt eget eierskap.

1.4 Metodisk framgangsmåte
Utgangspunktet for eierskapskontrollen er å vurdere om kommunalt eide selskaper forvaltes i 
tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I den forbindelse har vi vurdert 
selskapene mot følgende dokumentunderlag:

§ Kommunestyrets opprettelsesvedtak og tilhørende saksutredninger.
§ Selskapets vedtekter/stiftelsesdokument.
§ Selskapets økonomi (årsregnskap og årsberetning). 
§ Andre dokumenter som kan ha betydning for eierskapskontrollen.

1.4.1 Dokumentanalyse
Gjennomgang av saksprotokoller til selskapets generalforsamling/representantskap:
Vi har sett på på hvilke saker som har vært til behandling i selskapets generalforsamling
/representantskap. Dette for å vurdere om generalforsamlingen/representantskapet utøver sine 
eierinteresser i tråd med formålet med selskapsopprettelsen. Saksprotokoller for følgende år er 
gjennomgått (tilfeldig utvalgte år):

§ Varanger kraft AS: 1995, 1996, 1996 (utsatt), 1997, 1997 (ekstraordinær), 1998, 
1999, 2000, 2000 (ekstraordinær), 2001, 2002, 2003, 2004 (ekstraordinær), 2005, 
2007 og 2009.

§ Indre Finnmark Utviklingsselskap AS: 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2008 
(ekstraordinær) og 2009. 

§ Varanger ASVO IKS: 2003, 2004, 2004 (ekstraordinær), 2005, 2006, 2006 
(ekstraordinær), 2007, 2008 og 2009. 

Gjennomgang av saksprotokoller til kommunestyret og/eller andre politiske utvalg:
Vi har gjennomgått saksprotokollene til kommunestyret og formannskapet for å kunne 
vurdere i hvilken grad Nesseby kommune fører kontroll med sine eierinteresser i de 
kontrollerte selskapene.  

1.5 Avgrensing
Vi har ikke gjennomført eierskapskontroll i Finnmark kommunerevisjon IKS da vi selv er part 
i selskapet, eller i ØFAS ANS da selskapet er gjenstand for utvidet selskapskontroll 
(forvaltningsrevisjon). Vi har heller ikke kontrollert Indre Finnmark Investeringsselskap AS 
(IFI) som er et 100% eid datterselskap av IFU AS. IFU forestår daglig drift av 
investeringsselskapet og har dermed ansvaret for de investeringer som skal gjøres i aktuelle 
bedrifter. IFIs funksjon er å gå inn på eiersiden i forretningsmessige interessante 
prosjekter/bedrifter.
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2. Selskapsoversikt

Egne Andre kommuner/ fylkeskommuner

Varanger Kraft AS 6,3 %
Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Berlevåg
og Båtsfjord

Indre Finnmark Investeringsselskap AS 25 %
Nesseby, Karasjok, Porsanger og Tana

Indre Finnmark Utviklingsselskap AS 25 %
Nesseby, Karasjok, Porsanger og Tana

Varanger ASVO IKS 25 % Vadsø

Finnmark kommunerevisjon IKS 7,1 %

Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Berlevåg,
Båtsfjord, Gamvik, Lebesby og FFK.

Øfas ANS 3,3 %
Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Berlevåg,
Båtsfjord og Utsjok

Andeler / aksjer
Selskapets navn 

Tabellen over viser selskaper som Nesseby kommune eier alene, sammen med andre 
fylkeskommuner/kommuner og/eller eventuelt også sammen med andre eiere. 

2.1 Selskaper hvor det er mulig, og hvor vi har gjennomført
eierskapskontroll
§ Varanger kraft AS
§ Indre Finnmark Utviklingsselskap AS
§ Varanger ASVO IKS

2.2 Selskaper hvor det er mulig, men ikke har vært ønskelig å 
gjennomføre eierskapskontroll
§ Finnmark kommunerevisjon IKS (part i selskapet)
§ ØFAS ANS (utvidet selskapskontroll)
§ Indre Finnmark Investeringsselskap AS

2.3 Selskaper hvor det etter kommuneloven ikke hjemles for
eierskapskontroll
§ Ingen
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3. Selskapsdata

3.1 Indre Finnmark Utviklingsselskap AS
Indre Finnmark Utviklingsselskap AS
Eierelskapenes navn Ant aksjer Andel i %
Porsanger kommune 200 25 %
Karasjok kommune 200 25 %
Nesseby kommune 200 25 %
Tana kommune 200 25 %

Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU) ble stiftet 24. april 2002 ved 
deltakerkommunenes undertegnelse av selskapets vedtekter og aksjonæravtale. IFU fungerer 
som et regionalt instrument for næringsutvikling. Blant IFUs viktigste oppgaver er vitalisering 
av næringsmiljøer og fremme bedriftssamarbeid, drive veiledning og rådgivning overfor 
bedrifter med vekstpotensiale, stimulere til flere kvinner i næringslivet samt fokusere på 
viktige samfunns- og næringsområder. Datterselskapet IFI AS går på sin side inn på eiersiden 
i bedrifter og prosjekter som mottar selskapets støtte. 

3.1.1 Opprettelsesvedtak og tidligere saksutredninger
Vedtak i kommunestyret, den 11. juni 2002
I sak 02/20 vedtar kommunestyret etableringen av IFU AS hvor forretningskonseptet, 
vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. Vedtaket bygger på tidligere vedtak i 
kommunestyret av 30. november 2000 og 20. desember 2001. Nesseby kommune tar samtidig
initiativ til at det parallelt med etableringen av IFU arbeides med å etablere et eget 
investeringsselskap. 

3.1.2 Selskapsvedtekter og aksjonæravtale
I vedtektens § 3 av 24. april 2002 står det:
”IFU skal være et regionalt instrument for næringsutvikling. IFU skal ha ett overordnet mål 
for all sin aktivitet: Få fram flere, bedre og mer lønnsomme forretningsmessige prosjekter i 
Indre Finnmark. Kommunene skal sikre selskapet en tilstrekkelig økonomisk plattform for å
løse denne oppgaven, i form av driftsmidler og utviklingsmidler.”

Videre står det:
”Selskapets samlede driftskostnader skal på denne måten dekkes av det offentlige, slik at 
ansatte i IFU kan yte gratis rådgivning/veiledning i de bedrifter/prosjekter IFU går inn i. 
Kommunene forplikter seg til å hindre en utvikling hvor IFU tvinges til å etablere egne 
inntjeningskrav. IFU skal ikke drive ordinær konsulentvirksomhet”. 

I generalforsamlingen av 29. juni 2004 gjøres det en tilleggsførsel til vedtektens §3:
”IFU har ikke som mål å gå med overskudd”.

I aksjonæravtalen pkt 2 om formål står det:
”Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) skal ha som sitt viktigste formål å få fram flere, 
bedre og mer lønnsomme forretningsmessige prosjekter i Indre Finnmark (…). 
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I aksjonæravtalen pkt 3 om eierforumets rolle står det: 
”I forbindelse med ordinær generalforsamling skal det gjennomføres en samling med et 
såkalt eierforum. Eierforumet består av generalforsamlingens medlemmer. Dersom det 
avtales særskilt kan eierne delta med flere representanter i eierforumets møte. Hensikten med 
eierforumet er tredelt: 
1. Foreta en oppsummering/evaluering av selskapets arbeid siste periode eller siste år sett fra 
selskapets og eiernes side.
2. Drøfte selskapets strategi og hovedprioriteringer.
3. Drøfte samarbeidsrelasjoner mellom selskapet og kommunene, og mellom selskapet og 
andre sentrale samarbeidspartnere.
Eierforumet er et rådgivende forum og har ikke instruksjonsmyndighet overfor selskapets 
styre”.

Det framgår ikke av aksjonæravtalen eller av vedtektene at selskapet skal ha andre oppgaver 
enn dette. Det framgår heller ikke av stiftelsesdokumentene at selskapet har som oppgave å 
drive utbyttepolitikk, skal gå med overskudd eller drive ordinær konsulentvirksomhet. 
Begrunnelsen for opprettelsen finnes i selskapsvedtektene og i aksjonæravtalen, og er i tråd 
med kommunestyrets forutsetninger for opprettelsen av selskapet. 
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3.1.3 Økonomi i selskapet (i hele tusen)
Mor Datter

2008 2008

Renteinntekter Porteføljeinnt 186 202
Salg av tjenester + driftstilskudd 2 136 740
SUM DRIFTSINNTEKTER 2 136 740 186 202

Porteføljekostnader 520 558
Lønnskostnad 110 916 Lønnskostn 136 500
Annen driftskostnad (forvaltningshonorar) 1 915 589 Annen driftskostnad 62 223
SUM DRIFTSKOSTNADER 2 026 505 719 281
Finansposter -233 394
Årsresultat -123 159 -533 079

Anleggsmidler (aksjer) Inv. I aksjer 2 113 920
Anleggsmidler (ansvarlig lån til datterselskaper7 351 900
Omløpsmidler 1 910 165 Omløpsmidler 4 411 824

(Derav Bank) 1 059 839 (Derav Bank) 4 411 824
SUM EIENDELER 9 262 065 6 525 744

Aksjekapital 800 000 375 000
Annen egenkapital -119 201 Udekket tap -1 298 133
EGENKAPITAL 680 799 -923 133

Kortsiktig gjeld 1 233 266 Kortsiktig gjeld 100 877
Gjeld (avsetningsforpliktelser-utviklingsmidler)7 348 000

Ansvarlig lån 7 348 000
SUM GJELD 8 581 266 7 448 877

SUM GJELD + EK 9 262 065 6 525 744

Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad : Omløpsmidler = 1 910 165 = 1,5 4 411 824 = 43,7
Kortsiktig gjeld 1 233 266 100 877

Gjeldsgrad : Gjeld (kort + lang)= 8 581 266 = 12,60 7 448 877 = -807 %
Egenkapital 680 799 -923 133

Egenkapitalandel: Egenkapital = 680 799 = 7 % -923 133 = -14 %
Totalkapital (Eiendeler) 9 262 065 6 525 744

Finansieringsgrad: Anleggsmidler = 7 351 900 = 1,0
Langsiktig gjeld 7 348 000

Største engasjement Holmfjord AS Invester beløp Nedskrivning 90%
1 000 000

Driftsinntekter 609 000
Driftskostnader 4 436 000
Driftsresultat -3 827 000

Anleggsmidler 3 539 000
Omløpsmidler 226 000
Gjeld 3 196 000

Indre Finnmark 
Utviklings-selskap 

AS

Indre Finnmark 
Investerings-
selskap AS
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Morsselskapets (Indre Finnmark utviklingsselskap AS) økonomi
Selskapet går med et lite underskudd på 123 000 kroner.
Likviditetsgraden er 1,5, hvilket er tilfredsstillende.
Gjeldsgraden er 12,6 %, og er et resultat av at selskapets gir ansvarlig lån til datterselskap, 
mens investeringsforpliktelsen føres som langsiktig gjeld i selskapet.
Egenkapitalandelen er 7 %, og er resultat av samme føring som nevnt for gjeldsgraden.  
Finansieringsgrad 1,0 tilsier at anleggsmidlene er finansiert i all hovedsak med lån.

Datterselskapets (Indre Finnmark Investeringsselskap AS) økonomi
Selskapet går med et lite underskudd på 533 000 kroner.
Selv om egenkapitalen i selskapet er tapt, er selskapet ikke innlikvid, noe som skyldes 
selskapets finansiering i form av ansvarlig lån.
Likviditetsgraden er 43,7, og er et uttrykk for at fremtidige investeringene ikke er gjort.
Gjeldsgraden er minus 807 %. Dette er et resultat av at selskapet gir ansvarlig lån til 
datterselskap, mens investeringsforpliktelsen føres som langsiktig gjeld i selskapet samtidig 
som egenkapitalen er negativ. 
Egenkapitalandelen er -14 %, og er resultat av overnevnte.  
Finansieringsgrad 29 % tilsier et uttrykk for at fremtidige investeringer ikke er gjort.

Investeringer og tapsføring
Revisor har sett på selskapets største investering, som er 1 millioner kroner i selskapet 
Holmfjord AS. Dette selskapet, som i 2008 har driftsinntekter på kr 609 000, går med et 
underskudd på 3,8 millioner kroner. Selskapets underskudd og åpenbare tapspotensial  
gjenspeiler seg ikke i Indre Finnmark Investeringsselskap AS regnskap for 2008.

3.3.4 Revisors vurdering
Formålet med Nesseby kommunes eierskap i IFU AS er å få fram flere, bedre og mer 
lønnsomme forretningsmessige prosjekter i kommunene. Nesseby kommune fører kontroll 
med sine eierinterresser gjennom eierrepresentantens årlige tilstedeværelse i selskapets 
generalforsamling. Revisor kan ikke se at det er behandlet saker i generalforsamlingen som 
går på tvers av selskapets formål, at selskapet drives ut over det som er økonomisk forsvarlig, 
eller at det drives i strid med intensjonen ved det å ikke tjene penger. Revisor vurderer det 
således slik at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunestyrets forutsetninger ved 
opprettelsen av selskapet. 

Et aktivt eierskap betyr at selskapets eiere gis en mulighet til å utøve eierstyring. Nesseby 
kommunes bidrag til et aktivt eierskap er gjennom eierrepresentantens deltakelse i selskapets 
eierforum. Eierforumet består av selskapets eierrepresentanter, styret samt representanter fra 
selskapsledelsen. Forumet avholdes inn til to ganger årlig, og ofte i forbindelse med 
selskapets generalforsamling. Disse representantene er imidlertid ikke eierne, det er det 
kommunestyret som er. Hvis kommunen skal drive aktiv eierstyring, må styringssignalene 
komme fra kommunestyret. Revisor vurderer det således slik at eierne (les kommunestyret) 
ikke driver aktiv eierstyring av selskapet. 
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Revisors gjennomgang av kommunestyre- og formannskapsvedtak fra 2004 og fram til i dag 
viser for øvrig at verken kommunestyret, som formell eier av selskapet, eller formannskapet
mottar årsberetninger, eierskapsmeldinger eller annen løpende informasjon om selskapet. I
samtale med revisor sier ordfører at formannskapet av og til muntlig orienteres om 
utviklingen i selskapet. Revisor har ingen grunn til å betvile at slik informasjonsutveksling 
finner sted, men dette er noe vi verken kan bekrefte eller avkrefte siden denne 
informasjonsutvekslingen ikke protokollføres. Kommunestyret er uansett rette instans for 
denne type informasjon, og informasjonsutvekslingen bør etter revisors mening formaliseres 
gjennom et saksforberedende arbeid som kommunestyret kan slutte seg til eller ikke.    

3.3 Varanger ASVO IKS
Varanger Asvo IKS
Eierselskapenes navn Ant aksjer Andel i %
Vadsø kommune 3 75 %

Nesseby kommune 1 25 %
Varanger ASVO IKS er et offentlig etablert arbeidssamvirketiltak og tiltaksarrangør for NAV. 
Bedriften ble etablert 2. mai 2001 og er eid av Nesseby og Vadsø kommune. Bedriften har
hovedkontor i Vadsø og en ekstern avdeling i Varangerbotn. Varanger ASVO har et tilbud 
innenfor tiltakene Arbeid med bistand (AB), Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid 
(VTA) og Avklaring. 

3.3.1 Opprettelsesvedtak og tidligere saksutredninger
Vedtak i kommunestyret, 24. april 2001
Kommunestyret vedtar i sak 12/01 at Nesseby kommune oppretter Varanger ASVO som et 
interkommunalt selskap sammen med Vadsø kommune. I opprettelsesvedtaket heter det at 
selskapet skal ha som formål å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede og benytte 
Tundra AS som attføringsansvarlig for selskapet.    

3.3.2 Stiftelsesdokumenter og selskapsvedtekter
I selskapsavtalen pkt 3 om selskapets formål heter det at ”Varanger ASVOs formål er å skape 
varige arbeidsplasser for yrkeshemmede. Selskapet skal drives non profit – og har ikke til 
hensikt å skaffe eierne økonomisk utbytte. Eventuelle overskudd skal forbli i foretaket og 
komme de yrkeshemmede til gode”. Denne formuleringen er likelydende med § 4 i selskapets 
vedtekter. 
I selskapsavtalens pkt om ”låneopptak og garantistillelse” heter det at representantskapet 
vedtar rammer for virksomhetens låneopptak.  
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3.3.3 Økonomi i selskapet (i hele tusen)

Varanger ASVO 2008 2007
Salgs og leieinntekter 3 467 799
Offentlige tilskudd 9 114 687
Ref sykepenger 492 994
SUM DRIFTSINNTEKTER 13 075 480

Varekostnader 5 085 582
Lønnsutgifter 7 192 894
Andre utgifter 454 234
SUM DRIFTSKOSTNADER 12 732 710
Finansposter 493 321
ÅRSRESULTAT -150 551

Anleggsmidler 8 408 375 8 992 808
Omløpsmidler 1 219 964 1 315 555
(Derav Bank) 719 976
SUM EIENDELER 9 628 339 10 308 363

Annen egenkapital 574 709 719 473
EGENKAPITAL 574 709 719 473

Kortsiktig gjeld 1 373 630 1 448 870
Langsiktig gjeld 7 680 000 8 140 000
SUM GJELD 9 053 630 9 588 870

SUM GJELD + EK 9 628 339 10 308 343

Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad : Omløpsmidler = 1 219 964 = 0,9
Kortsiktig gjeld 1 373 630

Gjeldsgrad : Gjeld (kort + lang) = 9 053 630 = 1575 %
Egenkapital 574 709

Egenkapitalandel: Egenkapital = 574 709 = 6 %
Totalkapital (Eiendeler) 9 628 339

Finansieringsgrad: Anleggsmidler = 8 408 375 = 1,1
Langsiktig gjeld 7 680 000

Økonomi
Selskapet går med et lite underskudd på 150 000 kroner.
Likviditetsgraden er 0,9 hvilket vil si at selskapets likviditet er begrenset.
Gjeldsgraden er 1575 %, og er bedriftsøkonomisk ugunstig
Egenkapitalandelen er 6 %, og er bedriftsøkonomisk ugunstig.  
Finansieringsgrad 1,1 tilsier at anleggsmidlene er finansiert i all hovedsak med lån.
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3.3.4 Revisors vurdering
Formålet med Nesseby kommunes eierskap i Varanger ASVO IKS er å kunne tilby og skape 
varige arbeidsplasser for yrkeshemmede i kommune. Det framgår ikke av 
stiftelsesdokumentet, som er likelydende med selskapsavtalen, eller av vedtektene, at 
selskapet skal ha andre oppgaver enn dette. Både selskapsavtalen og vedtektene sier at 
selskapet skal drive ”non profit”. Det betyr at selskapet ikke har som oppgave å drive 
utbyttepolitikk eller skal ha andre oppgaver enn å tilby arbeidsplasser for yrkeshemmede og 
være tiltaksarrangør for NAV. Begrunnelsen finnes i selskapsavtalen, og er i tråd med 
kommunestyrets forutsetninger for opprettelsen av selskapet. Økonomien i selskapet bærer 
preg av at selskapet ikke har innskutt kapital. Alle anleggsmidler er 100 % lånefinansiert

Kommunen fører kontroll med sine eierinterresser gjennom eierrepresentantens årlige 
tilstedeværelse i selskapets representantskap. Revisor kan ikke se at det er behandlet saker i 
representantskapet som går på tvers av selskapets formål, at selskapet drives ut over det som 
er økonomisk forsvarlig, eller at det er etablert forretningsforbindelser med andre selskaper 
som er i strid med intensjonen ved det å ikke tjene penger. Revisor vurderer det således at 
virksomheten foregår innenfor rammene av kommunestyrets forutsetninger ved opprettelsen 
av selskapet. 

Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. Revisors 
gjennomgang av kommunestyre- og formannskapsvedtak fra 2004 og fram til i dag viser 
imidlertid at verken kommunestyret, som formell eier av selskapet, eller formannskapet,
mottar årsberetninger, eierskapsmeldinger eller annen løpende informasjon om selskapet. 
Dette viser at kommunen ikke fører en aktiv eierskapspolitikk med sine eierinteresser i 
Varanger ASVO. I samtale med revisor sier ordfører at formannskapet av og til muntlig 
orienteres om utviklingen i selskapet. Revisor har ingen grunn til å betvile at slik 
informasjonsutveksling finner sted, men dette er noe vi verken kan bekrefte eller avkrefte 
siden denne informasjonsutvekslingen ikke protokollføres. Kommunestyret er uansett rette 
instans for denne type informasjon, og informasjonsutvekslingen bør etter revisors mening 
formaliseres gjennom et saksforberedende arbeid som kommunestyret kan slutte seg til eller 
ikke.     
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3.4 Varanger Kraft AS
Varanger Kraft AS
Eierselskapenes navn Ant aksjer Andel i %

Sør-Varanger 
kommune

100 32 %

Nesseby kommune 20 6 %
Tana kommune 40 13 %
Berlevåg kommune 20 6 %
Båtsfjord kommune 30 9 %
Vardø kommune 40 13 %
Vadsø kommune 70 22 %

Varanger Kraft AS er et energikonsern med virksomhet innen produksjon, distribusjon og salg 
av elektrisk kraft samt bredbåndsnett. Selskapet er organisert som et konsern med Varanger 
Kraft AS som morselskap. Konsernets primære aktiviteter skjer i de syv eierkommunene. 
Varanger Kraft har fem datterselskaper - Barents energi, Pasvik kraft, Varanger 
kraftentreprenør, Varanger kraftnett og Varanger kraftutvikling. 

3.4.1 Opprettelsesvedtak og stiftelsesdokument 
Vedtak i kommunestyret av 13. februar 1995
Kommunestyret vedtar i sak 4/95 at Nesseby kommune får innløst sine eierandeler i Varanger 
Kraftlag A/L. Kommunestyrets vedtak er likelydende med oppløsningsvedtaket i selskapets 
representantskapsmøte av 16. desember 1994. 

I pkt 5 i oppløsningsvedtaket heter det at ”resten av andelslagets balanse pr. 31.12. 1993, 
unntatt andelskapitalen, overføres det nye selskapet. Andelskapitalen innløses til pålydende 
verdi mot fremleggelse av andelsbrev. Innløsning gjelder ikke andeler eid av kommunene”.

I pkt 7 heter det at ”innløsningen gjennomføres i toårsperioden til endelig oppløsning. 
Eventuell gjenstående andelskapital etter toårsperioden overføres til Varanger Kraft AS og 
inngår i dette selskapets frie egenkapital”.

Selve stiftelsesmøtet for Varanger Kraft AS ble avholdt som konstituerende 
generalforsamling 27. juni 1994. I møtet ble selskapets vedtekter og aksjonæravtale vedtatt. 

3.4.2 Selskapsvedtekter
I vedtektenes § 2 om formål heter det:
”Selskapets formål er å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning, å skaffe til veie 
tilstrekkelig energi, å arbeide for en god energiøkonomi og å drive annen virksomhet i 
forbindelse med dette”.
I vedtektens § 8 om generalforsamlingens kompetanse heter det:
”Den ordinære generalforsamlingen skal behandle (…) anvendelse av årsoverskudd eller 
dekning av årsunderskudd i henhold til den fastsatte balanse”. 
Generalforsamlingens beslutning om utdeling av utbytte følger av aksjelovens § 8-2 hvor det 
heter at beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen. I en ekstraordinær 
generalforsamling av 28. november 2003 vedtas en utbyttepolitikk hvor det heter at 
utbyttepolitikken og utbetaling av utbytte skal gjenspeile selskapets årsresultat og framtidige 
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kapitalbehov. Etter at Varanger Kraft ble etablert som eget selskap har selskapet foretatt 
utbetalinger til eierne på til sammen 137,2 millioner kroner. Av dette er 83,7 millioner kroner 
fordelt som ordinært utbytte.

Formålet med Nesseby kommunes eierskap i Varanger Kraft AS er å bidra til produksjon, 
distribusjon og salg av elektrisk kraft i eierkommunene. All produksjon er tillagt konsernet 
fem datterselskaper. Eiernes innflytelse i datterselskapene er via generalforsamlingen hvor 
konsernstyret er generalforsamling, med unntak for Pasvik Kraft AS (datter - datter) hvor 
styret i Varanger Kraftproduksjon AS er generalforsamling. Varanger Kraftproduksjon AS er 
på samme måte som morselskapet Varanger Kraft AS avhengig av konsernbidrag/utbytte, da 
produksjonen foregår i Pasvik Kraft AS.

Selskapet skal drive forretningsmessig med utbyttepolitikk. Forutsetningene til hvordan 
selskapet skal drives framgår av aksjonæravtalen og selskapets vedtekter. Kommunestyret har 
ikke lagt andre forutsetninger til grunn for selskapets drift.   

3.4.3 Eierstyring og utbyttepolitikk
Styret i Varanger Kraft AS fattet 27. juni 2002 vedtak om å etablere et eierstrategiutvalg for 
de syv eierkommunene. Formålet med arbeidet i eierstrategiutvalget er å analysere, vurdere 
og beskrive de forhold som vil være viktige og avgjørende for eierens beslutninger i 
eierskapet. I tillegg til møter i eierstrategiutvalget avholder selskapet hyppige eiermøter, og 
gjerne flere ganger i året.

Generalforsamling
Kommunene fører kontroll med sine eierinteresser gjennom eierrepresentantens årlige 
tilstedeværelse i selskapets generalforsamling. Gjennom generalforsamlingen utøver 
aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Generalforsamlingen skal blant annet behandle 
anvendelse/dekning av over-/underskudd. Dette innebærer beslutninger om utbytte, 
konsernbidrag med mer. 

Konsernbidrag
Adgangen til å gi og motta konsernbidrag knytter seg til norske aksjeselskaper som tilhører 
samme konsern, jf selskapsskatteloven § 1-5. Morselskapet må eie mer enn ni tideler av 
aksjene i datterselskapet, og ha tilsvarende del av stemmene på datterselskapets 
generalforsamling. Konsernbidrag kan gis fra morselskap til datterselskap, fra datterselskap til 
morselskap, og mellom datterselskap. Summen av konsernbidrag og utbytte i et enkelt år kan 
ikke overstige fri egenkapital. Å gi konsernbidrag er en årsoppgjørsdisposisjon som besluttes 
av generalforsamlingen.

Utbytte
Utbytte innenfor konsernet er bare aktuelt ved utdeling fra datterselskap med morselskap som 
mottaker. Utbytteutdeling er en årsoppgjørsdisposisjon som besluttes av generalforsamlingen.

Styret
Styrets oppgaver fremgår blant annet av aksjelovens § 6-12, hvor det står at:
(1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten. 
(2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. 
Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten
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Styret og generalforsamling
Varanger Kraft AS Barentsenergi AS Varanger Kraftentrepenør AS
Mor Datter Datter
Styret Styret Styret
Styreleder Terje Kofoed Styreleder: Kjell Eliassen Styreleder: Kjell Eliassen
Nestleder Lill Harriet Koi 
Styremedlemmer: Styremedlemmer: Styremedlemmer:
Kjellaug Rasmussen Trond Knudsen Trond Knudsen
Arne Pedersen Gunlaug Egeland Morten B. Jørgensen
Alfon Jerijærvi Tore Martinsen Markus Antilla (ansattes repr.)
Rune Olesrud (ansattes repr.) Leif Erik Wara (ansattes repr.)
Jørn Borgersen (ansattes repr.)

Generalforsamling. Generalforsamling. Generalforsamling.
Eierkommunene (akjonærene) Konsernstyret Konsernstyret 

Varanger Kraftproduksjon AS Varanger Kraftnett AS Varanger KraftUtvikling AS
Datter Datter Datter
Styret Styret Styret
Styreleder: Kjell Eliassen Styreleder: Kjell Eliassen Styreleder: Kjell Eliassen
Styremedlemmer: Styremedlemmer: Styremedlemmer:
Trond Knudsen Trond Knudsen Trond Knudsen
Leif Edmund Jankila Monica Jerijærvi Anne M. Wikan
Tore Martinsen Tore Martinsen Tore Martinsen

Generalforsamling. Generalforsamling. Generalforsamling.
Konsernstyret Konsernstyret Konsernstyret

Pasvik Kraft AS
Datter
Styret
Styreleder: Kjell Eliassen

Styremedlemmer:
Trond Knudsen
Leif Edmund Jankila
Tore Martinsen
Generalforsamling.
Styret i Varanger KraftProduksjon:

Styret
Styret i morselskapet er ”folkevalgte” styrerepresentanter i tillegg til to ansatte-
representanter. Styret i datterselskapene består i hovedsak av daglig leder i de andre 
datterselskapene og andre ansatte i mor - eller datterselskaper.  

Generalforsamling
Eiernes innflytelse i datterselskapene er via generalforsamlingen hvor konsernstyret er 
generalforsamling for alle døtrene, med unntak for Pasvik Kraft AS (datter - datter) hvor 
styret i Varanger Kraftproduksjon AS er generalforsamling. Varanger Kraftproduksjon AS er 
avhengig av konsernbidrag/utbytte, da produksjonen foregår i Pasvik Kraft AS.
Morsselskapet og Varanger Kraftproduksjon As er avhengig av konsernbidrag/utbytte. De 
folkevalgte representantene har ikke direkte innflytelse til Pasvik Kraft AS og må dermed 
utøve kontroll via styret for tildeling av konsernbidrag/utbytte fra dette selskapet.  
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3.4.4 Økonomi i selskapet (i hele tusen)
Varanger Kraft Konsern VK AS

2008 2008

SUM DRIFTSINNTEKTER 347 897 18 245

SUM DRIFTSKOSTNADER 243 351 22 036
Finanskostnader
Driftsresultat 104 546 -3 791

Motatt konsernbidrag 45 000
Utbytte datterselskaper 40 000
Finans -8 659 -747
Ordinært resultat før skatt 95 887 80 462
Skatt 54 997 12 152
Årsresultat 40 890 68 310

Anleggsmidler 682 641 11 391
Omløpsmidler 260 866 107 408
SUM EIENDELER 943 507 118 799

Aksjekapital
Annen egenkapital
EGENKAPITAL 513 274 52 780

Kortsiktig gjeld 137 783 61440
Langsiktig gjeld 251 588 0
SUM GJELD 430 233 66 019

SUM GJELD + EK 943 507 118 799

Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig gjeld.
Konsern VK AS

Likviditetsgrad : Omløpsmidler = 260 866 = 1,9 107 408 = 1,7
Kortsiktig gjeld 137 783 61 440

Gjeldsgrad : Gjeld (kort + lang) = 430 233 = 84 % 66 019 = 125 %
Egenkapital 513 274 52 780

Egenkapitalandel: Egenkapital = 513 274 = 54 % 52 780 = 44 %
Totalkapital (Eiendeler) 943 507 118 799

Finansieringsgrad: Anleggsmidler = 682 641 = 2,7 11 391 =
Langsiktig gjeld 251 588 0

Konsernets økonomi
Selskapet går med et overskudd på 40 millioner kroner.
Likviditetsgraden er 1,9 hvilket vil si at selskapet har god likviditet.
Gjeldsgraden er 84 %, hvilket er tilfredsstillende 
Egenkapitalandelen er 54 % hvilket er tilfresstillende. 
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Morselskapet Varanger Krafts AS økonomi
Selskapet går med et driftunderskudd på 3,7 millioner kroner. Etter å ha mottatt konsernbidrag 
tilsvarende 45 millioner kroner og utbytte tilsvarende 40 millioner kroner (som de viderefører 
til eierne) går selskapet med et årsresultat på 68 millioner kroner etter skatt
Likviditetsgraden er 1,7, hvilket vil si at selskapet har god likviditet.
Gjeldsgraden er 125 %, hvilket isolert ikke er tilfredsstillende.
Egenkapitalandelen er 44 %, hvilket er tilfresstillende. 

Datterselskapene
Driftsinntektene i konsernet er i hovedsak fra datterselskapene 
Varanger Kraftutvikling as (telekommunikasjon) 11 millioner kroner 
Varanger Kraftnett AS (distribusjon) 128 millioner kroner
Barents Energi AS (handel med energi) 234 millioner kroner
Varanger Kraftentreprenør As (Bygging av anlegg) 68 millioner kroner 

Varanger Kraftproduksjon AS (produksjon av el) får sine finansinntekter 
(utbytte/konsernbidrag) fra Pasvik kraft AS (Energi forsyning) tilsvarende 164 millioner 
kroner. Varanger Kraft AS er et energikonsern med virksomhet innen produksjon, distribusjon 
og salg av elektrisk kraft samt bredbåndsnett. Selskapet er organisert som et konsern med 
Varanger Kraft AS som morselskap. Konsernets primære aktiviteter skjer i de syv 
eierkommunene. Varanger Kraft har fem datterselskaper - Barents energi, Pasvik kraft, 
Varanger kraftentreprenør, Varanger kraftnett og Varanger kraftutvikling. 

3.4.5 Revisors vurdering
Formålet med Nesseby kommunes eierskap i Varanger Kraft AS er å bidra til produksjon, 
distribusjon og salg av elektrisk kraft i eierkommunene. Revisor kan ikke se at det er 
behandlet saker i generalforsamlingen som går på tvers av selskapets formål eller at selskapet 
drives ut over det som er økonomisk forsvarlig. Revisor vurderer det således slik at 
virksomheten foregår innenfor rammene av kommunestyrets forutsetninger ved opprettelsen 
av selskapet. 

Et aktivt eierskap betyr at selskapets eiere gis en mulighet til å utøve eierstyring. Nesseby 
kommunes bidrag til et aktivt eierskap er gjennom eierrepresentantens deltakelse i eiermøter 
og selskapets eierstrategiutvalg. Både eiermøter og eierstrategiutvalget møter hyppig, gjerne 
flere ganger i året, og ofte i forbindelse med selskapets generalforsamling. Disse 
representantene er imidlertid ikke eierne, det er det kommunestyret som er. Hvis kommunen 
skal drive aktiv eierstyring, må styringssignalene komme fra kommunestyret. Revisor 
vurderer det således slik at eierne (les kommunestyret) ikke driver aktiv eierstyring av 
selskapet.

Revisors gjennomgang av kommunestyre- og formannskapsvedtak fra 2004 og fram til i dag 
viser for øvrig at verken kommunestyret, som formell eier av selskapet, eller formannskapet 
mottar årsberetninger, eierskapsmeldinger eller annen løpende informasjon om selskapet. I 
samtale med revisor sier ordfører at formannskapet av og til muntlig orienteres om 
utviklingen i selskapet. Revisor har ingen grunn til å betvile at slik informasjonsutveksling 
finner sted, men dette er noe vi verken kan bekrefte eller avkrefte siden denne 
informasjonsutvekslingen ikke protokollføres. Kommunestyret er uansett rette instans for 
denne type informasjon, og informasjonsutvekslingen bør etter revisors mening formaliseres 
gjennom et saksforberedende arbeid som kommunestyret kan slutte seg til eller ikke.  
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3.5 Revisors anbefaling
§ Nesseby kommune bør føre et mer aktivt eierskap i de kontrollerte selskaper

o å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap 
spesielt

o å drøfte kommunestyrets eierstyring over for eierrepresentanten
o å drøfte eierrepresentantens informasjonsplikt overfor kommunestyret
o Å drøfte eierforumers rolle (hvis det er opprettet slike) i forhold til eieren 

(kommunestyret)

4. Revisors vurdering av kommunens utstedelse av 
fullmakter
Hvem har fullmakt til å møte i selskapets generalforsamling/representantskap og hvem skal 
foreta dette valget? I Nesseby kommunes ”reglement for politiske og partsammensatte utvalg, 
delegasjon og godtgjørelse til folkevalgte”, heter det at ”ordføreren er kommunens rettslige 
representant, og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor myndighet ikke er 
tildelt andre”. Denne formuleringen er likelydende med formuleringen i kommunelovens § 9.
Formuleringen refererer seg imidlertid bare til en situasjon under rettergang, jfr. Høyesteretts 
kjæremålsutvalg, hvor det settes likehetstegn mellom begrepet ”lovlig stedsfortreder” og 
begrepet ”rettslig representant”. Kommunelovens kommentarutgave (Oddvar Overå og Jan F 
Bernt) trekker konklusjon om at ordfører dermed ikke med hjemmel i nevnte bestemmelser 
kan representere kommunen for eksempel i et aksjeselskap. Representanten til et slikt organ 
må velges på vanlig måte av kommunestyret, eller andre organer som er delegert myndighet 
til dette. 

Dokumentgjennomgang viser at kommunestyret av 7. november 2007, sak 07/42, har gitt 
ordføreren fullmakt til å møte i representantskapet i Varanger ASVO. Kommunestyret har
imidlertid ikke gjort lignende vedtak for de to andre kontrollerte selskapene som er i 
kommunens eie. I generalforsamlingen i Varanger Kraft AS og IFU AS er det ordføreren som 
møter, men uten fullmakt fra kommunestyret. Denne fullmakten har heller ikke ordføreren
med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement. Reglementet er utformet slik at 
kommunestyrets myndighet er negativt avgrenset, det vil si at all myndighet som 
kommunestyret ikke har delegert til andre, ligger hos kommunestyret selv. Revisor vurderer 
det såledeles slik at kommunens utstedelse av fullmakter for de disse to selskapene er i strid 
med kommunelovens bestemmelser på området. 

Revisors anbefaling
§ Nesseby kommune bør gjennomgå sin bruk av fullmakter for å tilpasse disse 

kommunelovens bestemmelser på området. 


