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Forord 

 

På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Salangen kommune har KomRev NORD 

gjennomført en eierskapskontroll av Astafjord Utvikling AS. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

eierskapskontroll gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

§ 77 nr. 4 og 5. Eierskapskontroll er kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 14 (1). 

 

Før igangsetting av eierskapskontrollen har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Salangen 

kommune og Astafjord Utvikling AS, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi takker Salangen kommune og Astafjord Utvikling AS for samarbeidet i gjennomføringen av 

eierskapskontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 02.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Teppan Vik            Dag Ove Andreassen 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor                        Prosjektleder, forvaltningsrevisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



SAMMENDRAG 

Astafjord Utvikling AS er eid av Salangen kommune. Selskapet har som formål å drifte og utvikle 

Arena Elvenes inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur, samt prosjektledelse og 

næringsutvikling, og hva som er nærliggende. Kontrollutvalget i Salangen kommune vedtok i møte 

21.11.2018 under sak 19/18 å bestille en eierskapskontroll av Astafjord Utvikling AS. I samme møte 

og under samme sak ble overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD godkjent. Kontrollen ble 

deretter igangsatt av KomRev NORD. 

 

Eierskapskontrollen har følgende problemstilling: 

 

Er eierstyring og selskapsledelse i Astafjord Utvikling AS i samsvar med sentrale lovkrav, 

gitte anbefalinger og eiernes vedtak og forutsetninger? 

 

Revisors vurderinger av eierutøvelsen i Astafjord Utvikling AS er gjort opp mot sentrale krav i lov 

om aksjeselskaper, kommunestyrets vedtak og forutsetninger gjennom vedtekter for selskap, samt 

etablerte normer for god eierstyring. Vurderingene er basert på opplysninger fra skriftlige 

dokumenter og opplysninger i såkalte egenerklæringsskjemaer fra eierrepresentanter, styret og 

daglig ledelse. Revisors konklusjoner om at Salangen kommune kun til dels fører kontroll med 

sine eierinteresser i Astafjord Utvikling AS og at styret i Astafjord Utvikling til dels utøver 

selskapsledelse i samsvar med sentrale lovkrav, gitte anbefalinger og eiernes vedtak og 

forutsetninger bygger på følgende oppsummerte vurderinger av hvilke vurderingskriterier som er 

oppfylt, til dels oppfylt, i liten grad oppfylt og ikke oppfylt:  

 

 

Eier Salangen kommune har oppfylt:  

• Aksjeloven §§ 6-3 og 6-6, om valg av styremedlemmer 

• Aksjeloven §§ 2-1 og 2-3, om stiftelsesdokumenter 

• Aksjeloven § 5-2 første og annet ledd om fullmektig og fullmakt 

• KS-anbefaling nr. 2 om valg av selskapsform 

• KS-anbefaling nr. 7 om eierorganets sammensetning og fullmakter 

 

Eier Salangen kommune har til dels oppfylt:  

• KS-anbefaling nr. 5 om målformuleringer, etiske retningslinjer og verdidokumenter 

• KS-anbefaling nr. 9 om sammensetning av styret og opplæring av styret 

• KS-anbefaling nr. 6 om eiermøter og oppfølging utenfor generalforsamling 

 

Eier Salangen kommune har ikke oppfylt: 

• KS-anbefaling nr. 8 om vedtektsfestet innkallingsfrist 

• KS-anbefaling nr. 4 om eierskapsmelding 

• KS-anbefaling nr. 10 om valgkomite og styreutnevnelser 

• KS-anbefaling nr. 11 om kjønnsmessig balanse i styrene 

• Aksjeloven § 20-6 nr. 3 jf. kommuneloven § 80a, om representasjon av begge kjønn i styret 

 

 

 

Styret i Astafjord Utvikling AS har oppfylt: 

• Aksjeloven § 5-10, om innkalling til generalforsamling 

• Aksjeloven § 5-5, om hvilke saker som skal behandles under generalforsamling 

 



Styret i Astafjord Utvikling har i liten grad oppfylt: 

• KS-anbefaling nr. 12 om etablering av faste rutiner for egenevaluering og opplæring av nye 

styremedlemmer 

• KS-anbefaling nr. 17 om registering av styreverv 

 

Styret i Astafjord Utvikling AS har ikke oppfylt: 

• KS-anbefaling nr. 15 om etablering av faster rutiner for å håndtere mulige 

habilitetskonflikter 

• KS-anbefaling nr.19 om utarbeidelse og revidering av etiske retningslinjer 

 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Salangen kommune og 

Astafjord Utvikling AS å treffe tiltak for å oppfylle krav i aksjelovgivningen og alle KS-

anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.  
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1 INNLEDNING 

 

1.1   Bakgrunn og bestilling 

I Salangen kommunes plan for selskapskontroll 2016-2019 er selskapskontroll i Astafjord Utvikling 

AS satt opp med øverste prioritet. Prioriteringen er begrunnet med at det ikke er gjennomført 

selskapskontroll i selskapet tidligere, og at det ansees som hensiktsmessig å undersøke om selskapet 

driftes etter eiers ønske. Kontrollutvalget i Salangen vedtok i sak 19/18 å bestille eierskapskontroll 

av Astafjord Utvikling AS – på bakgrunn av overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD. 

 

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om kommunen utøver eierinteressene sine i 

samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen skal således bidra til å sikre 

at kommunens eierskap overfor selskapet ivaretas på en måte som legger til rette for at 

målsetningene med etableringen av selskapet følges opp. 

1.2  Selskapsinformasjon 

1.2.1  Etablering, eierforhold og formål 

Astafjord Utvikling AS er et aksjeselskap som er etablert av og eies 100% av Salangen kommune. 

I Brønnøysundregisteret er selskapet registrert med stiftelsesdato 30.6.2006. Stiftelsesdokumentene 

til selskapet er datert 30. august 2006. Ifølge vedtektene til selskapet er selskapets formål å: «Drifte 

og utvikle Arena Elvenes inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur, samt prosjektledelse og 

næringsutvikling, og hva som er nærliggende.»  

 

 

1.2.2  Styret og daglig ledelse 

Styret i selskapet består av en styreleder og fem styremedlemmer. Styremedlemmer per mars 2019 

fremgår av nedenstående tabell. 

 
Tabell 1: Styremedlemmer per mars 2019 

Styremedlem 

Ivar B. Prestbakmo (Styreleder) 

Bjørn Erik Jansen 

Terje Bertheussen 

Kato Sørensen 

Nina Elisabeth Årvold 

Ingrid Helene Frantzen 

 

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter § 5. Den daglige driften 

forestås av daglig leder Bjørn F. Nordmo. Selskapet har per dags dato 1.6 årsverk fordelt på to 

ansatte, som utfører oppgaver knyttet til drift og utvikling av Arena Elvenes samt «førstelinje 

næringsarbeid»1 for kommunen. Daglig leder mottok ifølge årsregnskap for 2017 kr 675 395 i lønn. 

Totale lønnsutgifter for selskapet var på kr 1 792 748 inkludert arbeidsgiveravgift, 

pensjonskostnader og andre ytelser. Styrets leder mottar kr 3 000 i godtgjørelse per år, og styrets 

                                                 
1 Næringsoppgavene selskapet løser på vegne av kommunen er opplistet i punkt 3.1.1. 
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medlemmer mottar møtegodtgjørelse. Styret opplyser at selskapet totalt utbetalte kr 10 500 i 

godtgjørelse for styrets medlemmer i 2018. Selskapets revisor godtgjøres med kr 30 000. 

 

 

I tabellen nedenfor viser vi en oversikt over selskapets driftsresultat, egenkapital og gjeld, slik det 

fremgår av årsregnskapene for 2015, 2016 og 2017. 

 
Tabell 2: Utdrag fra årsregnskapene fra 2015, 2016 og 20172 

År Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat Sum 

egenkapital 

Sum gjeld 

2015 3 283 767 3 333 335 -49 568 -64 530 54 381 1 658 003   

2016 4 457 725 4 020 946 436 779 67 684 122 065 1 877 300 

2017 4 631 558 4 314 923 316 635 274 901 396 967 1 555 000 

 

 

 

 

                                                 
2 Driftsresultatet er driftsinntekter minus driftskostnader. Årsresultatet er driftsresultatet minus renter og skatter. Det 

er årsresultatet eierne kan ta ut som utbytte og/eller reinvestere i selskapet.  
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2  PROBLEMSTILLINGER, VURDERINGSKRITERIER OG METODE 

2.1  Problemstilling 

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak og bestilling, formulerte vi følgende problemstilling for 

eierskapskontrollen: 

 

Er eierstyring og selskapsledelse i Astafjord Utvikling AS i samsvar med sentrale lovkrav, 

gitte anbefalinger og eiernes vedtak og forutsetninger? 

2.2  Vurderingskriterier 

Når kommunen har virksomhet utenfor egen organisasjon gjelder ikke de styringssystemene som 

normalt gjelder for kommunens virksomhet etter lov om kommuner og fylkeskommuner. Det vil 

blant annet si at kommunens rådmann ikke kan instruere selskapet og heller ikke har ansvar for det 

som skjer i selskapet. Styringen av virksomheten må følge de regler som gjelder for den aktuelle 

organisasjons-/selskapsformen. Den styringen som gjøres i selskapet av styret og daglig leder kalles 

selskapsstyring. Styret og daglig leder i Astafjord Utvikling AS må styre og forvalte selskapet i tråd 

med aksjeloven og selskapets vedtekter. Kommunen utøver eierstyring gjennom 

generalforsamlingen der aksjeeierne utøver den øverste myndigheten i selskapet. Ved å bruke 

generalforsamlingen kan kommunen som eier på et overordnet nivå bestemme hvordan styret skal 

forvalte selskapet.  

 

For å kunne gjøre vurderinger av Salangen kommunes eierutøvelser i Astafjord Utvikling AS, må 

vi ha vurderingskriterier. Med vurderingskriterier mener vi en målestokk for revisors vurderinger 

av kommunens eierskapsutøvelse. Vurderingskriteriene utledes fra følgende kilder: 

 

• Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) 

• Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll utarbeidet av KS 

(kommunesektorens organisasjon), 13.11.2015 

• Vedtekter for Astafjord Utvikling AS 

• Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 

De konkrete kravene fra de ovennevnte kildene fremkommer i tekstbokser i de relevante kapitlene. 

 

2.3  Metode 

Eierskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

gjennomføring av selskapskontroll i § 77, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Det er tatt 

utgangspunkt i Norges Kommunerevisorforbund sine veiledere om selskapskontroll, 

Selskapskontroll fra A til Å3 og Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll.4  

 

For å kunne svare på problemstillingen har vi innhentet informasjon gjennom dokumentasjon og-

epostkorrespondanse med representanter fra selskapet og kommunen. Vi har blant annet bedt daglig 

leder, selskapets styre og kommunens eierrepresentanter om å fylle ut skjemaer med konkrete 

spørsmål – såkalte «egenerklæringsskjema». Det er formannskapet i Salangen kommune som er 

kommunens eierrepresentanter i selskapet. Vi har mottatt signert og besvart egenerklæring fra to av 

                                                 
3 Behandlet av styret i Norges Kommunerevisorforbund 11.05.10. Mindre justeringer og presiseringer ble gjort i 2012. 
4 Behandlet av styret i Norges Kommunerevisorforbund 22.10.18 
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fem representanter. Daglig leder i selskapet har sendt inn signert og besvart egenerklæring. Det er 

også sendt inn egenerklæring fra styret i selskapet ved styrets leder. 

 

Vi har også fremskaffet selskapsopplysninger via åpne kilder som søkemotoren proff.no og 

Brønnøysundregisteret. Utover opplysninger fra representanter for selskapet, er avtaler og 

dokumenter knyttet til etableringen av Astafjord Utvikling AS relevante data. Vi har også innhentet 

innkallinger og protokoller fra styremøter og generalforsamlinger, samt årsberetninger og 

årsregnskaper fra de siste tre årene.  

 

Det innsamlede datamaterialet utgjør etter revisjonens vurdering et relevant og tilstrekkelig 

grunnlag for vurderingene og konklusjonene som fremgår av rapporten. Vi har sammenlignet de 

ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. Vi har også fremlagt datamaterialet for selskapets representanter for 

bekreftelse av våre faktabeskrivelser. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger 

og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som 

presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten er også søkt sikret gjennom revisjonens 

interne kvalitetssikringssystem. 

 

Vi har sendt brev til Revisorene Helberg og Øverås som er revisor for Astafjord Utvikling AS, der 

vi informerte om eierskapskontrollen og ba om å få tilsendt eventuelle nummererte brev, 

informasjon eller eventuell rådgiving som hadde vært utført overfor selskapet samt andre 

opplysninger som kunne være av interesse for får kontroll. Vår henvendelse har ikke blitt besvart. 

 

Vi understreker at eierskapskontrollen begrenser seg til en vurdering av om Salangen kommune som 

eier har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og om styrets selskapsledelse er i samsvar med 

sentrale lovkrav og eiernes vedtak og forutsetninger. En materiell vurdering av selskapets 

organisering, drift og funksjon faller således utenfor rammene for dette prosjektet. Enkelte steder i 

rapporten presenteres imidlertid informasjon om selskapet, styret og administrasjonen med 

detaljeringsnivå som går utover informasjonen om den rene eierstyringen. Når dette presenteres er 

det som bidrag til en helhetlig fremstilling av selskapet og dets drift.  
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3 UTØVELSE, OPPFØLGING OG EVALUERING AV 
EIERINTERESSER 

3.1 Eierstyring og selskapsledelse 

 

3.1.1 Valg av selskapsform 

 
Som eier har Salangen kommune ansvar for å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 

eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. 

                   Jf. KS-anbefaling nr. 2. 

 

Revisors funn 

Da det ble klart at Salangen kommune ønsket å kjøpe den tidligere militærleiren Elvenes ble det 

gjennomført et forprosjekt kalt «Elvenes leir – hva nå?». I forprosjektet blir det slått fast at Salangen 

kommune som juridisk enhet ikke skal ha det formelle ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold 

og utvikling av leiren. Det blir opprettet et prosjekt kalt «Arena Elvenes», og som en del av dette 

prosjektet ble selskapet Arena Elvenes AS stiftet i 2006. Selskapet fikk deretter ansvaret for 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den tidligere leiren.  

 

Salangen kommune har som eneste kommune i Troms helt siden 2002 valgt å organisere 

førstelinjetjenesten for næringsarbeidet utenfor den kommunale organisasjonen. Til og med 2014 

ble dette arbeidet utført av selskapet Nærings Arbeid i Salangen AS (heretter forkortet til 

«NASAS»). Ifølge en av eierrepresentantene i selskapet ble det etter at NASAS gikk konkurs gjort 

en utredning av hvordan kommunen kunne sørge for å ha langsiktighet og fleksibilitet i 

«næringsutviklingsapparatet». Kommunestyret konkluderte med at selskapet (Arena Elvenes AS) 

skulle utvikles til gjennom samarbeidsavtale med kommunen også å gi veiledning og rådgiving til 

etablerte og eksisterende næringsaktører, samt drive prosjektarbeid og prosjektledelse. Revisor har 

ikke fått tilsendt saksutredninger tilknyttet dette vedtaket. Ytterligere en eierrepresentant viser til at 

Astafjord Utvikling overtok funksjonene innenfor næring etter at kommunens næringsselskap ble 

lagt ned (NASAS). Revisor har fått tilsendt oppdragsavtaler datert 2018, 2017 og 2016 som 

bekrefter at Astafjord Utvikling AS har påtatt seg disse oppgavene på vegne av Salangen kommune. 

I avtale mellom selskapet og kommunen fra 2018 står følgende oppgaver opplistet som 

næringsarbeid selskapet skal utføre for kommunen: 

 

- Førstelinjetjeneste (herunder veiledning/rådgivning til etablerte og eksisterende 

næringsaktører). 

- Delta på møtene i Næringsutvalget, og bidra med innspill og vurderinger av søknader til 

kommunalt næringsfond. 

- Være bindeledd mellom Salangen kommune og Innovasjon Norge, samt Troms fylkeskommune 

ift. næringsarbeid. 

- Bidra til at tiltakspunktene i strategisk næringsplan for 2017-2020 (vedtatt av Kommunestyret 

12.12.16) blir fulgt opp og arbeidet med. 
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- Bidra med hensyn til utarbeidelse av søknader på vegne av Salangen kommune relatert til 

nærings- og samfunnsutvikling 

- Bidra til samhandling med lokale og eksterne aktører hva angår nettverk og kompetanse innen 

næringsutvikling. 

- Representere Salangen kommune i råd/utvalg og møter etter nærmere avtale. 

 

 

Det er ikke gitt en nærmere begrunnelse for hvorfor en har valgt organisering som aksjeselskap.  

 

Astafjord Utvikling AS har ikke datterselskaper. 

 

Revisors vurdering 

Det er dokumentert gjennom forprosjektet «Elvenes leir – hva nå?» at Salangen kommune ikke skal 

ha det formelle ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle leiren. Det er ikke gitt en 

nærmere begrunnelse for hvorfor Salangen kommune ikke skal ha dette ansvaret. Revisor har ikke 

informasjon om forhold som tilsier at den valgte selskapsformen for Astafjord Utvikling AS ikke er 

tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold 

og det aktuelle lovverket. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Salangen kommune har 

oppfylt KS-anbefaling nr. 2 ved valg av selskapsform ved stiftelse av selskapet. 

 

Vi har ikke blitt forelagt dokumentasjon/informasjon som begrunner hvorfor virksomheten er 

organisert som et eget aksjeselskap, eller som tilsier at selskapsformen ved organisering i heleid 

kommunalt aksjeselskap er evaluert etter at selskapet overtok oppgaver fra kommunen innen 

førstelinjeapparat på næring, prosjektarbeid og prosjektledelse. Revisor har imidlertid ikke 

informasjon om forhold som tilsier at den valgte selskapsformen ikke er tilpasset selskapets formål, 

eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. 

På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Salangen kommune har oppfylt KS-anbefaling nr. 

2 ved valg av selskapsform ved etter at selskapet overtok oppgaver innenfor næring. 

 

3.1.2 Eierorganets sammensetning og fullmakter 

Kommunestyret i Salangen kommune anbefales å oppnevne sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter 

i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 

                    Jf. KS-anbefaling nr. 7. 

 

Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Fullmektigen 

skal legge frem skriftlig fullmakt. Fullmakten skal være signert og datert. Fullmakten anses å gjelde bare for 

førstkommende generalforsamling hvis det ikke går tydelig frem at noe annet er ment.  

 

                                                                                                                      Jf. aksjeloven § 5-2 første og annet ledd. 

 

Revisors funn 

Revisor har blitt forelagt saksdokumenter fra et møte i næringsutvalget i Salangen kommune fra 

2006. Av disse saksdokumentene fremgår det at næringsutvalget foreslår at kommunestyret skal 

vedta at så lenge Salangen kommune er eneste aksjonær i Arena Elevens AS skal 

generalforsamlingen i selskapet utgjøres av formannskapet i Salangen kommune. Revisor har ikke 

blitt forelagt vedtak fra kommunestyret der innstillingen fra næringsutvalget blir vedtatt. Ordfører 

har informert revisor om at innstillingen fra næringsutvalget ble enstemmig vedtatt i et etterfølgende 

kommunestyremøte.  
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Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovennevnte funn er revisors vurdering at Salangen kommune har oppfylt KS-

anbefaling nr. 7. Videre er revisors vurdering at Salangen kommune har oppfylt aksjeloven § 5-

2 første og annet ledd. Begge vurderingene er gjort med forbehold om at kommunestyret vedtok 

innstillingen fra næringsutvalget. 

 

3.1.3 Generalforsamling 

 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som innkaller. Bestemmelser om 

innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunes behov for å ha tid til å behandle aktuelle 

saker.  

 
                                    Jf. KS-anbefaling nr. 8, selskapets vedtekter § 8 og lov om aksjeselskaper § 5-10 annet ledd. 

 

 

Generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. På den ordinære 

generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1) godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte, 

2) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

 

                                                                                                                                                       Jf. aksjeloven § 5-5. 

 
Styremedlemmer velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Det kan 

fastsettes i vedtektene at generalforsamlingens valgrett etter første ledd skal overføres til andre. Mer enn halvparten 

av styrets medlemmer skal likevel velges av generalforsamlingen, hvis ikke valgretten overføres til et vedtektsfestet 

selskapsorgan. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I vedtektene kan det fastsettes kortere eller lengre tjenestetid, 

herunder at styremedlemmene tjenestegjør på ubestemt tid. 

 

                                                                                                                                          Jf. aksjeloven §§ 6-3 og 6-6. 

 

Revisors funn 

Protokoll fra generalforsamlinger viser at selskapet i perioden 2016-2018 har avholdt 

generalforsamling henholdsvis 23.6.16, 23.6.17 og 27.6.18 Årsregnskap, årsberetning og valg av 

styre er blitt behandlet i generalforsamlingene. Det fremgår av protokollene at Salangen kommune 

som eier av selskapet har vært representert av formannskapet i kommunen i alle 

generalforsamlingene i perioden. Selskapets vedtekter inneholder ingen bestemmelse om 

innkallingsfrist for generalforsamling, men § 8 i selskapets vedtekter henviser til den til enhver tid 

gjeldende aksjelovgivning. Innkallingsfrist for generalforsamling er dermed senest en uke før 

generalforsamlingen skal avholdes. 

 

Det foreligger ikke en vedtektsfestet frist for innkalling til generalforsamling, innkalling skal 

dermed skje senest en uke før generalforsamlingen skal avholdes jf. aksjeloven § 5-10. Om dato for 

innkalling til generalforsamling i perioden 2017-2018 har revisor gjort følgende funn: 

- Innkalling til generalforsamling 23.06.17 er datert 13.06.17. 

- Innkalling til generalforsamling 27.06.18 er datert 17.06.18. 
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Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Salangen kommune ikke har oppfylt 

KS-anbefaling nr. 8. Revisors vurdering er at Salangen kommune har oppfylt aksjeloven §§ 6-3 

og 6-6. Revisors vurdering er videre at styret i Astafjord Utvikling AS har oppfylt aksjeloven §§ 

5-5 og 5-10.  

 

 

3.1.4  Stiftelsesdokument 

 
For å stifte et aksjeselskap skal stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal inneholde 

selskapets vedtekter. Stiftelsesdokumentet skal dessuten minst angi: 

 

1. stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer 

2. antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne 

3. det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd) 

4. tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd 

5. hvem som skal være medlemmer av selskapets styre 

6. hvem som skal være selskapets revisor dersom årsregnskap skal revideres 

      Jf. aksjeloven §§ 2-1 og 2-3. 

 

Revisors funn 

Ved etableringen av aksjeselskapet Arena Elvenes AS 30. august 2006 ble det utarbeidet 

stiftelsesdokument. Dokumentet inneholder selskapets vedtekter, i tillegg inneholder det stifternes 

navn og organisasjonsnummer, informasjon om antall aksjer som skulle tegnes og beløpet som 

skulle betales for hver aksje. Det fremgår at aksjeinnskuddet skulle betales innen 30 dager etter 

undertegning av stiftelsesdokumentet. Videre fremgår det av stiftelsesdokumentet hvem som skulle 

være medlemmer av selskapets styre på tidspunktet for etablering av selskapet, og hvem som skulle 

være selskapets revisor. 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående forhold er revisors vurdering at Salangen kommune har oppfylt 

aksjeloven §§ 2-1 og 2-3. 

 

 

 

 

 

 

3.1.5  Eierskapsstrategi og eierskapsmelding 

Salangen kommune bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding 

for alle sine selskaper. 

 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring. 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, like stilling, åpenhet, etikk osv. 
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                      Jf. KS-anbefaling nr. 4. 

 

Revisors funn 

Revisor har fått tilsendt en eierskapsmelding fra Salangen kommune som er fra 2014. I denne 

meldingen inngår Astafjord Utvikling AS under selskapets gamle navn, Arena Elvenes AS. 

Selskapet har utviklet seg mye siden sist Salangen kommune fastsatte overordnende prinsipper for 

sitt eierskap. Selskapet har byttet navn og arbeider nå både med utvikling og drift av Arena Elvenes 

samt næringsutvikling på vegne av kommunen. I eierskapsmeldingen til Salangen kommune punkt 

10. foreslås det en årlig rullering av Salangen kommunes eierskapsmelding. Revisor har ikke blitt 

forelagt dokumentasjon på at eierskapsmeldingen har blitt revidert siden 2014.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Salangen kommune ikke har oppfylt 

KS-anbefaling nr. 4. 

 

 

3.1.7  Opplæring av folkevalgte representanter 

Salangen kommune bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller 

eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Det 

anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden får en oversikt overstatus for selskapene. 

 

         Jf. KS-anbefaling nr. 1. 

 

 

Revisors funn 

I egenerklæringsskjemaene som er fylt ut av kommunens eierrepresentanter, har én av dem svart at 

det ikke avholdes opplæring av eierrepresentanter, én har vist til et kurs/workshop som ble avholdt 

i 2017 og den siste av eierrepresentantene har svart at det ikke foreligger opplæring av kommunens 

eierrepresentanter men at det har vært tilbudt opplæring av styrerepresentanter gjennom 

studiesenteret.no, og at dette har blitt benyttet.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn og at det ikke er forelagt revisor dokumentasjon på at det er 

gjennomført opplæring av eierrepresentanter er revisors vurdering at Salangen kommune ikke har 

oppfylt KS-anbefaling nr. 1. 

 

 

 

3.1.8  Målformuleringer, verdidokumenter og etiske retningslinjer 

Kommunestyret i Salangen skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer 

styringen av selskapet. 

                        Jf. KS-anbefaling nr. 5. 
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Revisors funn 

Revisor har fått opplyst at vedtektene til selskapet har ikke blitt revidert siden selskapet ble stiftet i 

2006. Vedtektene til selskapet oppfyller minstekravene i aksjeloven, men er ikke tilpasset selskapets 

drift eller eierforhold. I egenerklæringene fra styret, daglig leder og eierrepresentanter svarer de at 

selskapet ikke har egne etiske retningslinjer. Styret, daglig leder og eierrepresentantene viser for 

øvrig til Salangen kommunes etiske retningslinjer. Revisor har fått tilsendt tre avtaler som er inngått 

mellom selskapet og kommunen, i disse avtalene klargjøres omfanget av næringsarbeidet selskapet 

skal gjøre for kommunen. Avtalen mellom Astafjord Utvikling AS og Salangen kommune gjelder 

fra 1. januar 2016 og avsluttes per 31.12.16, med opsjon på et og et år inntil fire år. I avtale datert 

3.4.18 inngikk kommunen en avtale med selskapet der det fremkommer at selskapet skal utføre 

næringsarbeid samt ha ansvar for drift av lokalt studiesenter og stedsuavhengige arbeidsplasser.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovennevnte funn er revisors vurdering at Salangen kommune har til dels oppfylt 

KS-anbefaling nr. 5. 

 

3.1.9  Eiermøter og oppfølging utenfor generalforsamling 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. 

Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 

 

                  Jf. KS-anbefaling nr. 6. 

 

 

Revisors funn 

I egenerklæringsskjemaet viser en av eierrepresentantene til at det ble gjennomført en felles 

strategisamling i 2017. En annen viser til at selskapets rapportering foregår gjennom 

generalforsamlingen og gjennom jevnlige orienteringer til kommunestyret og andre folkevalgte 

organ som formannskap og næringsutvalg, i særskilte saker. Eierrepresentanten skriver også at det 

er hyppig og jevnlig dialog mellom daglig leder, administrasjonssjef og ordfører. Styret har i sin 

egenerklæring svart at det er løpende dialog mellom administrasjonssjefen og daglig leder i 

Astafjord Utvikling AS. Styret har også svart «ja» på spørsmål i egenerklæringen om hvorvidt 

administrasjonssjefen i Salangen kommune jobber tett på selskapet. I oppdragsavtalene mellom 

selskapet og kommunen er det også forutsatt at daglig leder i Astafjord Utvikling AS skal delta på 

møtene i næringsutvalget i Salangen kommune, samt representere Salangen kommune i råd/utvalg 

og møter etter nærmere avtale. 

 

Revisors vurdering 

Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon på at det har blitt gjennomført eiermøter i tråd med 

KS-anbefaling nummer 6. Sett opp mot selskapets størrelse og den oppfølging og kommunikasjon 

mellom selskapet og kommunen som beskrives av eierrepresentanter og styret, er revisors vurdering 

imidlertid at Salangen kommune til dels har oppfylt KS-anbefaling nr. 6.  

 

3.2 Styret 
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3.2.1 Styresammensetning 

Selskapets styre består av 3-5 styremedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Salangen kommune 

skal være representert i styret. 

 

                                        Jf. vedtekter for Arena Elvenes AS § 5. 

 

Det er Salangen kommunes ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskapets 

virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene.  

 

                   Jf. KS-anbefaling nr. 9. 

 

Ved valg av styre til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite 

 

                         Jf. KS-anbefaling nr. 10. 

 

Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 3. 

 

                                                                                                                                              Jf. aksjeloven § 20-6 nr. 3. 

 

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon.  

 

                                                                                                                                                Jf. KS-anbefaling nr. 11. 

 

Revisors funn 

Vedtektene til selskapet inneholder ikke noen bestemmelse om bruk av valgkomite. 

Dokumentasjonen revisor har innhentet fra selskapet og kommunen viser at det ikke brukes 

valgkomite når styret i selskapet skal velges.  

 

En av eierrepresentantene har i sin egenerklæring svart at eierne ønsker at det i styret er forankring 

blant de folkevalgte, deltakelse fra lokalt næringsliv og folk med styrekompetanse og kompetanse 

på utviklingsvirksomhet, samt kjønnsbalanse. Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon som 

viser hvordan Salangen kommune sørger for at styrets kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. En av eierrepresentantene har i sin egenerklæring opplyst om at det er tilbudt opplæring 

av styrerepresentanter gjennom studiesenteret.no. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon på 

omfanget av denne opplæringen og hvor mange styrerepresentanter som har benyttet seg av tilbudet. 

 

Selskapets styre skal bestå av mellom tre og fem medlemmer jf. selskapets vedtekter § 5. For 

inneværende år står selskapet registrert i Brønnøysundregisteret med seks styremedlemmer, hvorav 

to er kvinner og fire er menn. Det fremgår av referat fra styremøtet som ble avholdt forut for 

generalforsamlingen i 2018 at: «I henhold til vedtektene kan styret utvides med et medlem.» På 

dette tidspunktet bestod styret i selskapet av fire menn og én kvinne. Ifølge vedtektene til selskapet 

var styret dermed fulltallig på det tidspunkt det ble foreslått å ta inn ett styremedlem til.  

 

Selskapet har ikke oppnevnt varaer for styremedlemmene, hverken personlige eller numeriske.  

 

Revisors vurdering 

Det er ikke forelagt revisor dokumentasjon på omfanget av opplæringen av styrerepresentanter, på 

bakgrunn av dette er revisors vurdering at Salangen kommune til dels har oppfylt KS-anbefaling 

nr. 9.  
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På bakgrunn av ovenstående funn knyttet til at valgkomite ikke benyttes og kjønnsbalansen i 

selskapets styre er revisors vurdering at Salangen kommune ikke har oppfylt aksjeloven § 20-6 

nr. 3 og KS-anbefaling nr. 10 og 11. Revisor registrerer at selskapet per dags dato har 6 

styremedlemmer og at styret ifølge selskapets vedtekter skal bestå av 3 til 5 medlemmer. 

 

 

3.2.2 Habilitetskonflikter 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. 

Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.  

                                                                                                                                                Jf. KS-anbefaling nr. 15. 

Revisors funn 

Hverken ordfører eller rådmannen i Salangen kommune sitter i styret i Astafjord Utvikling AS. 

Daglig leder og styret har i egenerklæringene sine opplyst om at styreleder og ordføreren i 

kommunen er gift. Revisor har ikke fått opplysninger om at det foreligger andre tilknyttinger 

mellom nærstående blant selskapets administrasjon, styre og eiere. Revisor har ikke mottatt 

dokumentasjon på at det er etablert faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Det 

fremgår av en protokoll fra et styremøte at et styremedlem fratrådte behandlingen av en sak der det 

var en mulig habilitetskonflikt.   

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av at det ikke er etablert egne rutiner for håndtering av mulige habilitetskonflikter for 

styremedlemmene, er revisors vurdering at styret i Astafjord Utvikling AS ikke har oppfylt KS-

anbefaling nr. 15.  

 

 

 

 

 

3.2.3 Strategier/retningslinjer/instrukser fra eierne til styret, samt risikovurderinger 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også anbefale 

styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner 

for å sikre nødvendig kompetanse. For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret 

etablerer følgende rutiner: 

 

• Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og 

oppgavefordeling. 

• Foretar en egenevaluering hvert år. 

• Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver 

og rollefordeling. 

• Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver. 

• Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. 

• Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. 

 

          Jf. KS-anbefaling nr. 12. 

 

 Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften. 

 

 Jf. KS-anbefaling nr. 19. 
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Revisors funn 

En av eierrepresentantene har i sin egenerklæring svart at det er gitt tilbud om opplæring av 

styrerepresentanter gjennom studiesenteret.no, og at dette har blitt benyttet. Revisor har ikke blitt 

forelagt dokumentasjon på omfanget av denne opplæringen, hva opplæringen dekker og hvilke 

styrerepresentanter som har fått tilbud om opplæring, eller hvor mange styrerepresentanter som har 

benyttet seg av tilbudet. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon på at det er etablert rutiner for å 

vurdere behovet for ekstern styreopplæring. Det er ikke dokumentert at styret har etablerte rutiner 

for opplæring av nye styremedlemmer.  

 

I egenerklæringsskjemaet som er fylt ut i sin helhet av to av de fem eierrepresentantene, har én svart 

at det ikke er utarbeidet retningslinjer/instrukser/strategier for styret og administrasjonen. Den andre 

eierrepresentanten viser til selskapets vedtekter og stiftelsesdokumentene. I stiftelsesdokumentene 

og vedtektene til selskapet fremgår det ikke retningslinjer/instrukser/strategier for styret eller 

administrasjonen. Revisor har blitt tilsendt arbeidskontrakten til daglig leder i selskapet datert 

desember 2008. I denne er det presisert at daglig leder har ansvar for den daglige ledelsen av 

selskapet, samt å ivareta løpende driftsoppgaver. Daglig leder skal rapportere til styreleder, og må 

for øvrig forholde seg til retningslinjer og pålegg som gis av selskapets styre, samt de til enhver tid 

gjeldende lover og regler innenfor aksje- og regnskapsloven. 

 

En av eierrepresentantene har i sin egenerklæring svart «nei» på spørsmål om det gjøres evalueringer 

av styret, den andre eierrepresentanten har på dette spørsmålet svart at styrets arbeid er til drøfting 

ved generalforsamlinger. Styret har i sin egenerklæring svart at det ikke gjøres evalueringer av 

styrets arbeid ut over egenvurderinger som en del av styrets diskusjoner i forhold til status for 

selskapet. Protokollene fra de tre siste generalforsamlingene i selskapet og protokollene fra de tre 

siste års styremøter viser at styret ikke har gjennomført noen egenevaluering for noen av årene. 

Revisor har ikke mottatt dokumentasjon på at selskapet har fastsatt en årlig plan, herunder møteplan, 

for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Selskapet gjennomførte en 

strategisamling i 2017. Revisor har fått oversendt referat og dokumentasjon fra denne 

strategisamlingen. 

 

Årsrapport for 2016, 2017 og 2018 har blitt tilsendt revisor fra selskapets regnskapsfører. 

 

I egenerklæring fra eierrepresentantene og daglig leder blir det vist til Salangen kommune sine etiske 

retningslinjer. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon som bekrefter at selskapet har etablert egne 

etiske retningslinjer.  

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at styret i Astafjord Utvikling AS i liten 

grad har oppfylt KS-anbefaling nr. 12. Det er ikke etablert egne etiske retningslinjer for selskapet, 

revisors vurdering er dermed at Salangen kommune ikke har oppfylt KS-anbefaling nr. 19. 

 

3.2.4 Styrevervregister 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på http://www.styrevervregisteret.no 

 

 Jf. KS-anbefaling nr. 17. 

 

 

http://www.styrevervregisteret.no/velkommen
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Revisors funn 

Revisor finner at styreleder er det eneste styremedlemmet som har sitt styreverv i Astafjord 

Utvikling AS registrert i KS sitt styrevervregister.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at styret i Astafjord Utvikling AS i liten 

grad har oppfylt KS-anbefaling nr. 17. 

 

3.3 Avtalemessige og juridiske forhold. Daglig leders fullmakter 

I egenerklæringsskjema til daglig leder i Astafjord Utvikling AS stilte revisor spørsmål tilknyttet 

avtalemessige og juridiske forhold som er relevante for selskapet. På disse spørsmålene fikk vi 

følgende tilbakemeldinger: 

 

• Selskapet overholder regelverket om offentlige anskaffelser. Det utføres ikke anskaffelser 

over terskelverdier. Det som foretas av vedlikehold kjøpes av lokale/regionale firma 

avhengig av hvilken utfordring som skal løses. 

• Selskapet har ikke heftelser i fast eiendom.  

• Da selskapet ikke eier gnr 23 / bnr 2, kan selskapet ikke ta opp lån på disse. Eiendommen 

eies av Salangen kommune. 

• Selskapet har ingen eksterne økonomiske forpliktelser bortsett fra en kassakreditt på kr. 

200.000, -. Denne kreditten krever kommunal garanti, og utløper i første kvartal 2019. 

Kreditten er ikke benyttet siden 2016, men daglig leder vil anmode om ny kommunal garanti, 

slik at nåværende kassakreditt kan forlenges. Selskapet har også en restgjeld til Salangen 

kommune som stammer fra 2011 og tidligere. 

• Daglig leder har oversendt HMS- og IKT-reglementet til selskapet. 

• Det benyttes ikke rådgivere utover selskapets ansatte. 

• Selskapet har ikke tvister for domstolene, pågående konflikter med samarbeidspartnere eller 

ansatte og har ikke mottatt pålegg eller andre plikter fra offentlige instanser. Selskapet har 

ikke uoppgjorte skatte- eller merverdiavgiftskrav.  

• Selskapet har en kjøretøyforsikring.  

• Styrets leder og daglig tegner selskapet i felleskap.  

 

 

3.4 Økonomiske forhold og fremtidsutsikter 
 

Revisor har i egenerklæringsskjema til daglig leder stilt spørsmål tilknyttet økonomiske forhold og 

selskapets fremtidsutsikter. På disse spørsmålene fikk vi følgende tilbakemeldinger: 

 

• Faktorer som er sentrale for selskapets forutsetninger for videre drift er at selskapet har 

tilstrekkelig oppdragsmengde/kundemasse, samt ytterligere videreutvikling av det 

allerede gode samarbeidet med politisk og administrativ ledelse i Salangen kommune.  

• For selskapets næringsarbeid er en av faktorene som tilsier at driftsforutsetningene kan 

bli svekket mangel på kunder og oppdrag. For selskapets forvaltning og drift av Arena 

Elvenes er det viktig å få inn nye store leietakere når leieavtale med nåværende leietakere 

løper ut. 
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3.5 Oppsummering 

 

KomRev NORD har vurdert om Salangen kommunes eierutøvelse i Astafjord Utvikling AS er i 

henhold til sentrale krav i lov om aksjeselskaper, kommunestyrets vedtak og forutsetninger samt 

etablerte normer for god eierstyring. Basert på opplysninger fra skriftlige dokumenter, muntlige 

opplysninger og opplysninger i såkalte egenerklæringsskjemaer fra eierrepresentant, styre og daglig 

leder er revisors vurderinger som listet opp nedenfor.  

 

Eier Salangen kommune har oppfylt: 

• Aksjeloven §§ 6-3 og 6-6, om valg av styremedlemmer 

• Aksjeloven §§ 2-1 og 2-3, om stiftelsesdokument 

• Aksjeloven § 5-2 første og annet ledd om fullmektig og fullmakt  

• KS-anbefaling nr. 2 om valg av selskapsform  

• KS-anbefaling nr. 7 om eierorganets sammensetning og fullmakter 

 

 

Eier Salangen kommune har til dels oppfylt:  

• KS-anbefaling nr. 5. om målformuleringer, etiske retningslinjer og verdidokumenter 

• KS-anbefaling nr. 9 om sammensetning av styret og opplæring av styret 

• KS-anbefaling nr. 6 om eiermøter og oppfølging utenfor generalforsamling 

 

 

Eier Salangen kommune har ikke oppfylt: 

• KS-anbefaling nr. 8 om å vedtektsfeste innkallingsfrist  

• KS-anbefaling nr. 4 om eierskapsmelding 

• KS-anbefaling nr. 1 om opplæring av folkevalgte 

• KS-anbefaling nr. 10 om valgkomite og styreutnevnelser 

• KS-anbefaling nr. 11 om kjønnsmessig balanse i styrene 

• Aksjeloven § 20-6 nr. 3 jf. kommuneloven § 80a, om representasjon av begge kjønn i styret 

 

 

Styret i Astafjord Utvikling AS har oppfylt: 

• Aksjeloven § 5-10, om innkalling til generalforsamling 

• Aksjeloven § 5-5, om hvilke saker som skal behandles under generalforsamling 

 

Styret i Astafjord Utvikling AS har i liten grad oppfylt: 

• KS-anbefaling nr. 12 om etablering av faste rutiner om egenevaluering og opplæring av nye 

styremedlemmer 

• KS-anbefaling nr. 17 om registering av styreverv. 

 

 

Styret i Astafjord Utvikling AS har ikke oppfylt: 

• KS-anbefaling nr. 15 om faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. 

• KS-anbefaling nr. 19 om utarbeidelse og revidering av etiske retningslinjer 
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3.6 Samlet konklusjon 

De ovennevnte vurderingene viser at Salangen kommune til dels utøver eierstyring i samsvar med 

sentrale lovkrav og gitte anbefalinger. I vurderingen legges særlig vekt på at Salangen kommune 

ikke har utarbeidet målformuleringer eller klare retningslinjer for eierstyring i selskapet gjennom 

eierskapsmelding eller andre dokumenter. Disse manglene indikerer at eier ikke har en bevisst og 

uttalt målsetning for det kommunale eierskapet. Revisor legger også i konklusjonen særlig vekt på 

at eier ikke sikrer opplæring av eierrepresentantene som på vegne av kommunestyret skal utøve 

den faktiske eierstyringen i selskapet.  

 

Videre viser de ovennevnte vurderingene at styret i Astafjord Utvikling AS til dels utøver 

selskapsledelse i samsvar med sentrale lovkrav, gitte anbefalinger og eiernes vedtak og 

forutsetninger. I vurderingen legges det vekt på at styret ikke har etablert faste rutiner for 

opplæring av nye styremedlemmer og egenevaluering av styrets arbeid. Det legges også vekt på at 

det ikke er fastsatt egne etiske retningslinjer og at styret ikke har etablert faste rutiner for å 

håndtere mulige habilitetskonflikter. 

 

Revisors samlede konklusjon er dermed at eierstyring og selskapsledelse i Astafjord Utvikling AS 

til dels er i samsvar med sentrale lovkrav, gitte anbefalinger og eiernes vedtak og forutsetninger.  

 

4 HØRING 

Vår rapport ble 09.04.2019 sendt til kommunens fem eierrepresentanter, daglig leder og styreleder 

for eventuelle høringsuttalelser. På bakgrunn av høringsuttalelsen fra eierrepresentantene ble det 

gjort endringer i kapittel 3.1.2 som gjelder eierorganets sammensetning og fullmakter. Høringssvar 

fra selskapet og kommunens eierrepresentanter gjengis i det følgende i sin helhet. 
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5  ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Salangen kommune og styret i 

Astafjord Utvikling AS å treffe tiltak for å oppfylle krav i aksjelovgivningen og alle KS-

anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.  
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6  REFERANSER 

• Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, Kommunesektorens organisasjon 

(KS) 

• Etiske retningslinjer for Salangen kommune 

• Innkallinger, saksfremlegg og protokoller fra møter i Astafjord Utviklings styre og 

generalforsamlinger 

• Lov 13.06.1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) 

• Stiftelsesdokument for Arena Elevenes AS 

• Vedtekter for Arena Elvenes AS 

• www.brreg.no 

• www.proff.no 

• www.styrevervregisteret.no 

• Årsregnskap og årsmeldinger for Astafjord Utvikling AS 2015-2017 

• Oppdragsavtaler mellom Astafjord Utvikling AS og Salangen kommune 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført 

følgende forvaltningsrevisjoner og analyser 

på oppdrag fra Salangen kommune: 

 

 

Ressursbrukprofil   2018 

Sykefravær i Salangen kommune  2017 

Salangen boligstiftelse  2017 

Ressursbrukprofil   2015 

Utbygging av Salangen skole  2015 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap  

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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