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Forord
På vegne av kontrollutvalget i Lyngdal kommune har Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS,
gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av selskaper og samarbeid hvor kommunen har
eierinteresser. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for gjennomføring av eierskapskontroll.
Vurderingen vil gi kontrollutvalget et grunnlag for utarbeidelse av plan for eierskapskontroll i perioden
2020 – 2023.
Arbeidet er utført i april - juni 2020.

Flekkefjord, den 02.07.2020
Dokumentet er elektronisk signert
Irene Loka
revisjonssjef
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1 Innledning
Risiko- og vesentlighetsvurderinger er en metode for å finne fram til hvilke selskaper og samarbeider
som kommunen har interesser i, som er av størst betydning for gjennomføring av eierskapskontroll i
kommunen. Risiko- og vesentlighetsvurdering skal være grunnlaget for utarbeidelse av en plan for hvilke
kontroller som prioriteres for gjennomføring av eierskapskontroll i planperioden. Det er kontrollutvalget
som utarbeider planen, mens kommunestyret vedtar den endelig planen innen et år etter valget.
I denne rapporten fremgår risiko- og vesentlighetsvurderingene av kommunens selskaper og samarbeid i
kapittel 5. Innledningsvis gis først en nærmere beskrivelse av eierskapskontroll, innsynsrett, eierstyring
samt informasjon om kommunens eierskapsmelding.

2 Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven § 23-2 bokstav d) påse at det gjennomføres eierskapskontroll
i selskaper mv. som kommunen har eierinteresser i. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den
som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets
vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. En viktig forutsetning for at kontrollutvalget kan
gjennomføre eierskapskontroll, er at kommunen har tydeliggjort hvilke strategier og målsetninger
kommunen har med eierskapene. Utgangspunktet for eierskapskontroller vil derfor gjerne være å
undersøke om kommunen har etablert konkrete formål eller føringer for eierskapene, gjerne i form av
en eierskapsstrategi eller –melding. Eierskapskontroll er et viktig virkemiddel i den kommunale
egenkontrollen.
Eierskapskontroll er i henhold til ny kommunelov § 24-2 definert som en revisjonsoppgave. Dette
innebærer at revisjonen har ansvar for gjennomføringen av eierskapskontrollen og at kravet om god
kommunal revisjonsskikk vil gjelde for gjennomføringen. Det er imidlertid kontrollutvalget som har
ansvaret for å planlegge og bestille eierskapskontroller.
Følgende selskaper og samarbeid er omfattet av eierskapskontroll:
•
•
•
•
•
•
•

Interkommunale selskaper etter IKS-loven.
Aksjeselskaper som er heleid av kommunale/fylkeskommunale aktører.
Interkommunale samarbeid etter § 27 i kommunelov av 5. september 1992 nr. 107 og som er
egne rettssubjekt. 1
Interkommunale samarbeid organisert som kommunale oppgavefellesskap og som er egne
rettssubjekt.
Interkommunale politiske råd som er egne rettssubjekt.
Aksjeselskap som er deleid av kommunale aktører.
Samvirkeforetak.

Kommunale foretak og vertskommunesamarbeid etter koml. § 20-1 er ikke omfattet av bestemmelsen
om eierskapskontroll da disse forvaltningsorganene inngår i kommunens organisasjon og
kommunestyret selv er eierorgan. Tilsvarende gjelder for § 27-styrer etter kommuneloven av 1992, som
ikke er eget rettssubjekt.
Stiftelser er heller ikke gjenstand for eierskapskontroll. Det er stiftelsestilsynet som har ansvaret for
tilsyn og kontroll med stiftelser. Stiftelser er en organisasjonsform som er selveiende og formelt ikke har

Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i kommunelov av 25. september 1992 nr. 107, må være
omdannet til et interkommunalt selskap etter IKS-loven, interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap etter ny
kommunelov, senest fire år etter at ny kommunelov av ble gjort gjeldende for kommunen.
1
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eiere som kan ha direkte styring med stiftelsen. Heller ikke stifteren (for eksempel kommunen) har
rettslig sett en slik styringsmulighet. Et vedtak fattet i stiftelsens styre er endelig og kan ikke gjøres om
av et kommunalt organ.
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre eierskapskontroll gjelder uavhengig av om kommunen eier
selskapet alene eller sammen med andre, enten dette er andre kommuner, private eller staten (prop. 46
L (2017-2018), s. 322).

Kontrollutvalget og revisor i kommunen er i henhold til kommuneloven § 23-6, gitt innsynsrett i all
informasjon som er nødvendig for å gjennomføre sin eierskapskontroll. Opplysningene kan kreves fra
virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for selskapet. Innsynsretten etter ny
kommunelov gjelder for disse selskapene og samarbeidene:
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven,
b) interkommunale politiske råd,
c) kommunale oppgavefellesskap,
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
I tillegg har kontrollutvalget og revisor innsynsrett i § 27-styrer etter kommuneloven av 1992, som er
eget rettssubjekt, jf. § 80 i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107.
Dersom private eller staten deltar i selskapet, gir ikke § 23-6 rett til særskilt innsyn. Innsyn i slike selskap
vil være regulert av bl.a. aksjeloven og offentlighetsloven i den utstrekning loven gjelder for slike
selskaper og i de gitte situasjoner.

3 Eierstyring
Kommunene har stor grad av frihet når det gjelder organisering av den kommunale virksomheten.
Uansett valg av organisasjonsform ligger det overordnede ansvaret for kommunens totale virksomhet
hos kommunestyret. Hvordan kommunestyret ønsker å utøve eierstyring, er opp til kommunestyret. I ny
kommunelov er det imidlertid lovfestet en plikt for kommunene minst én gang i valgperioden, å
utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv, jf. § 26-1. Eierskapsmeldingen
skal inneholde:
a) kommunens prinsipper for eierstyring,
b) en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen
har eierinteresser eller tilsvarende interesser i,
c) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene
nevnt i bokstav b.
Organisering av kommunal virksomhet i egne rettssubjekter utfordrer de vanlige ansvars- og
styringslinjene. For å avhjelpe denne utfordringen har kommuneloven egne bestemmelser om
kommunestyrets tilsyn og kontroll med slik utskilt virksomhet. Kontrollutvalget er kommunens verktøy
til å føre det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. En av de pålagte oppgavene til
kontrollutvalget er å føre tilsyn med kommunens interesser i selskaper gjennom eierskapskontroll.
Eierskapskontroll er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og
kontroll.
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Kommunen kan benytte flere ulike organisasjonsformer når de organiserer sin virksomhet i samarbeid
med andre. I henhold til kommuneloven § 17-1 kan kommunen utføre felles oppgaver gjennom et
interkommunalt samarbeid i form av:
−
−
−
−
−
−
−
−

Et interkommunalt politisk råd,
kommunalt oppgavefellesskap,
vertskommunesamarbeid,
interkommunalt selskap,
aksjeselskap,
samvirkeforetak,
en forening,
eller en annen måte som det er rettslig adgang til.

Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i kommunelov av
25. september 1992 nr. 107, må være omdannet til et interkommunalt selskap etter IKS-loven,
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov, senest fire år
etter at ny kommunelov ble gjort gjeldende for kommunen i 2019.
Kommuneloven av 22.06.2018 nr. 83 har bestemmelser som regulerer virksomhet organisert som
interkommunalt råd, kommunalt oppgavefellesskap og vertskommunesamarbeid. For interkommunale
selskaper vil virksomheten være regulert av Lov om interkommunale selskaper av 29.01.199 nr. 6, mens
aksjeselskaper er regulert av Lov om aksjeselskaper av 13.06.1997 nr. 44. Samvirkeforetak er regulert av
Lov om samvirkeforetak av 29.06.2007 nr. 81.
Nedenfor gis en kort beskrivelse av de ulike organisasjonsformene.
Interkommunalt politisk råd
Et interkommunalt politisk råd kan opprettes av to eller flere kommuner etter vedtak av
kommunestyrene og fylkestingene. Et politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet
kan gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte
tilskuddsordninger.
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet
skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre velger selv
sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer.
Det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i det politiske rådet. Det enkelte
kommunestyre og fylkesting i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og
avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i koml. § 18-4 fjerde ledd.
Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel
av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Det skal fastsettes i samarbeidsavtalen om rådet er et eget rettssubjekt.
Kommuneloven gjelder for interkommunale politiske råd så langt de passer.
Kommunalt oppgavefellesskap
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap
for å løse felles oppgaver. Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i
samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
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Den enkelte deltaker i oppgavefellesskapet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av
oppgavefellesskapets forpliktelser. Det vil si at ansvaret ikke kan begrenses for eksempel til å gjelde
særlig angitte deler av oppgavefellesskapets forpliktelser eller til å gjelde en viss sum. Den enkelte
deltakeren hefter med hele sin formue – både sin andel av oppgavefellesskapets formue og sin øvrige
formue – for sin ansvarsandel av oppgavefellesskapets samlede forpliktelser, og bare etter at kreditor
forgjeves har prøvd å få dekning fra oppgavefellesskapet.
Representantskapet er øverste organ i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være
representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger
selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Representantskapets medlemmer velges for
fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
Det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefellesskapet. De enkelte
kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og
avtaleendringer som gjelder noen av momentene i koml. § 19-4 fjerde ledd.
Det skal fastsettes i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt.
Kommuneloven gjelder for interkommunale oppgavefellesskap så langt de passer.
Interkommunalt selskap (IKS)
Et interkommunale selskap er et selskap der alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper. Interkommunale selskaper er egne rettssubjekt.
Representantskapet er selskapets øverste organ. Kommunen utøver sitt eierskap og sin myndighet i
selskapet gjennom de valgte representantene i representantskapet. Kommunestyret oppnevner selv
sine representanter. Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i
selskapsavtalen.
Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Den
enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre
annet fremgår av selskapsavtalen, jfr. IKS-loven § 3.
Aksjeselskap (AS)
Et aksjeselskap kan ha både kommunale og private eiere. Som aksjonær i et aksjeselskap er kommunens
forpliktelser begrenset til kommunens aksjeinnskudd.
Kommunen som aksjonær må utøve sin myndighet gjennom sine representanter i selskapets
generalforsamling. Kommunestyret gir fullmakt til den som skal representere kommunen i
generalforsamlingen.
Samvirkeforetak (SA)
Et samvirkeforetak kan stiftes av minimum 2 medlemmer. Et samvirkeforetak er basert på medlemskap
og ikke eierskap.
Årsmøtet er øverste organ i et samvirkeforetak. Kommunestyret gir fullmakt til den som skal
representere kommunen på årsmøtet.
Medlemmene i et samvirkeforetak har begrenset ansvar og hefter ikke overfor kreditorene for
foretakets forpliktelser.
Interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven av 1992
Et interkommunalt styre kan opprettes av kommuner og/eller fylkeskommuner til løsning av felles
oppgaver. Kommunestyret selv gjør vedtak om opprettelse av slikt styre. Kommunestyret kan selv gi
myndighet til styret om å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.
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Vedtektene skal inneholde bestemmelser om styrets sammensetning og hvordan det utpekes, området
for styrets virksomhet, hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, hvorvidt
styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, og
uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. Vedtektene skal blant annet om si noe om området for
styrets virksomhet. Alle deltakerkommunene må være representert i det øverste organet i et § 27samarbeid.
Deltakerne hefter ubegrenset for samarbeidets forpliktelser.
Hvorvidt styret er et eget rettssubjekt må avgjøres helt konkret for den enkelte virksomhet. Flere
momenter vil være vurderingstema for avklaring av dette. Sentrale momenter er i hvilken grad av
selvstendighet styret i samarbeidet har i forhold til deltakerkommunene, herunder det økonomiske
fundamentet for samarbeidet.
Stiftelser
Kommuner kan også opprette stiftelser. En stiftelse er et selvstendig rettssubjekt. Som stifter av en
stiftelse kan kommunen verken utøve styring av stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i
stiftelsens overskudd. Stifterne kan ikke løse opp stiftelsen. Det er lov om stiftelser (stiftelsesloven) av
15. juni 2001 nr. 59 som regulerer denne organisasjonsformen.
Forening
En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål
av ideelt, politisk eller annen art.
Foreningen sitt overskudd, sin gjeld eller formue kan ikke deles ut til medlemmene, i motsetning til et
aksjeselskap der eierne for eksempel kan ta imot utbytte fra selskapet.
Rettsforholdet til foreninger er ikke regulert i egen lov. Det er imidlertid, over tid, utviklet såkalte
foreningsrettslige prinsipper som benyttes for å fastslå om man fyller kravene til å være registrert som
forening.

4 Lyngdal kommune sin eierskapsmelding
Nye Lyngdal kommune har ikke vedtatt eierskapsmelding for sine selskaper. Gamle Lyngdal kommune
vedtok sin eierskapsmelding i 2014. Audnedal kommune sin eierskapsmelding er fra 2011.

5 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Plan for eierskapskontroll skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.
Lovteksten gir ingen konkrete føringer på hva en slik risiko- og vesentlighetsvurdering er, eller hvordan
den skal gjennomføres, annet enn at den skal ta sikte på å identifisere behovet for eierskapskontroll
med de ulike selskapene. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er altså å finne ut hvor det
er størst behov for eierskapskontroll.
Eierskapskontroll er en viktig del av kommunens styring av selskaper de eier og er et ledd i kommunens
egenkontroll med oppfølgingen av eierstyringen. Det er dog ikke krav om at kontrollen skal omfatte alle
selskaper i løpet av planperioden. Det har i de to tidligere planperiodene (2012-2019) vært gjennomført
følgende selskapskontroller:
•
•
•
•

Konsesjonskraft IKS
Sørlandsbadet IKS
Lister Bompengeselskap
Q43 – Q FIRE TRE AS

2019
2019
2015
2014

Audnedal kommune
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
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•

Brannvesenet Sør IKS

2012

Lyngdal kommune
Audnedal kommune

I planen for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 var det planlagt å gjennomføre selskapskontroll i
selskapene nevnt nedenfor. Det er gjennomført selskapskontroll i Sørlandsbadet IKS. I tillegg er det
gjennomført kontroll av Konsesjonskraft IKS uten at dette medførte kostnader for kommunen, da
kontroll i utgangspunktet ble bestilt av kommuner i Aust-Agder. Kommunene i Vest-Agder fikk tilbud om
å delta, da uten å bli belastet kostnader for kontrollen. Det ble ikke gjennomført noen selskapskontroller
i Audnedal kommune i forrige planperiode.
•
•
•
•

Sørlandsbadet IKS
Lindesnesregionen Medisinske Senter
DDV Drift
DDV Strategi

Lyngdal kommune

Audnedal kommune
Audnedal kommune
Audnedal kommune

I vurderingen av vesentlighet, har vi sett på dette ut fra hvor viktig selskapet er antatt å være for
kommunen og/eller kommunens brukere/innbyggere. Disse kriteriene er sett på:
−
−
−
−
−
−

Kommunens eierandel i selskapet.
Selskapets samfunnsansvar.
Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen.
Selskapets betydning for å oppnå politiske mål.
Økonomisk gevinst/tapspotensiale for kommunen.
Selskap med bare offentlig eierskap.

Risiko i eierskapskontroll handler om forhold som kan innebære at eierskap ikke utøves, om
kommunens etablerte rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser ikke følges, og om
kommunens eierinteresser ikke utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.
I vurderingen av risiko har vi særlig sett på disse kriteriene:
−
−
−
−
−

Tidligere gjennomførte eierskapskontroller og resultatet av disse.
Tidligere avdekkede risikoforhold i selskapet.
Betydelig tapspotensiale for kommunen.
Omstilling og endring i selskapet.
Kompleksitet i organiseringen.

Kommunerevisjonen har benyttet ulike kilder i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. Vi har
brukt informasjon fra kommunens årsregnskap, samt innhentet årsregnskap og årsberetninger fra
selskaper/ selskapers nettsider. I tillegg er selskapsinformasjon fra offentlige registre hentet inn og
analysert. Informasjon fra disse kildene står sammen med tidligere eierskapskontroller sentralt i
arbeidet med vurdering av risiko og vesentlighet.
Underveis i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen, slo Covid-19 pandemien til med en
nedstenging av samfunnet i flere uker og deretter en forlengelse av enkelte tiltak. Det er usikkert
hvordan det videre forløp av tiltak og konsekvenser i samfunnet kommer til å utarte seg. Vi har ikke
kunnet se hvilke mulige konsekvenser nedstengingen og de pågående tiltakene har for de vurderte
selskapene. Vi anbefaler derfor at det utøves en god dialog om situasjonen med det aktuelle selskap og
eier før en kontroll besluttes gjennomført. I dialogen bør det avklares om hvorvidt selskapet /eier sin
kapasitet er utfordret på en slik måte at en kontroll på aktuelt tidspunkt vil bli svært utfordrende å
gjennomføre.
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Oversikten over selskap som er presentert under er i hovedsak basert på opplysninger hentet fra
kommunens årsregnskap og forrige planer for selskapskontroll, supplert med informasjon fra det
enkelte selskap sine årsrapporter samt offentlig informasjon i Purehelp.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene omfatter det direkte eierskapet (selskapene). Det tas i enkelte
tilfeller med informasjon om datterselskaper. Ved gjennomføring av eierskapskontroller i morselskaper
vil en også inkludere eventuelle datterselskaper. Vi tar heller ikke med selskaper som kommunen måtte
eie som en del av sin finansforvaltning. Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er
relevant.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene blir presentert i to underkapitler. I det første underkapittelet gis en
vurdering av selskaper hvor kontrollutvalget og revisor etter kommuneloven har fullt innsyn i selskapet. I
det etterfølgende underkapittelet gis en vurdering av selskaper hvor kommunen har en eierpost
sammen med private eiere, og således har kontrollutvalget og revisor ikke fullt innsyn. Men først gis det
en tabellarisk oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderingen av alle selskapene.

I tabellen nedenfor er det gitt en skjematisk oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderingene hvor
vi har synliggjort aktualiteten for eierskapskontroll ut fra grad av vesentlighet og risikonivå.
Org.nr.

Tidligere
selskapskontroll

Vesentlighet

Risiko

Prioritering

Høy

Høy

Høy

Høy

Lav

Middels

Lav

Lav

Lav

2019

Høy

Lav

Lav

2012

Høy

Middels

Høy

Middels

Lav

Middels

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

1,00 %

Lav

Middels

Lav

12,5 %

Middels

Lav

Lav

Middels

Lav

Middels

Lav

Lav

Lav

2,740 %

Høy

Lav

Lav

Selskap

Type

Eierandel

987 517 999

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

AS

40,3 %

960 347 544

Q43 – Q Fire Tre AS

AS

50,0 %

986 488 111

Lister Kompetanse AS

AS

15,0 %

989 004 859

Sørlandsbadet IKS

IKS

85,0 %

969 952 890

Brannvesenet Sør IKS

IKS

19,15 %

974 783 169

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

IKS

16,5 %

971 531 673

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

IKS

8,01 %

971 330 937

Konsesjonskraft IKS

IKS

0,31 %

989 072 048

Vest-Agder Museet IKS

IKS

988 798 185

Agder Sekretariat

IKS

990 333 394

Lister Friluftsråd

§ 27

897 755 912

Vannassistansen i Vest-Agder

§ 27

Fullt innsyn:
2014

2019

Begrenset innsyn:
981 952 324

Agder Energi AS

AS

982 457 211

Lindesnesregionen Næringshage

AS

1,31 %

Lav

Lav

Lav

938 683 190

Amento AS

AS

28,57 %

Lav

Lav

Lav

984 004 389

Lister Nyskaping AS

AS

3,65 %

Lav

Lav

Lav

983 439 365

Kvås Dagligvarer AS

AS

15,21 %

Lav

Lav

Lav

993 995 282

USUS AS

AS

3,30 %

Lav

Lav

Lav

929 051 378

Varodd AS

AS

0,27 %

Lav

Lav

Lav
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Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL AS)
Eierandel: 40,3 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•

Samfunnsmessig formål
Høy eierandel
Tjenestene viktig for innbyggerne

Selskapet har som formål å drive virksomhet i relasjon til miljøtjenester, herunder drive innsamling, deponering og behandling av avfall og slam samt
delta i andre selskap, samt eie fast eiendom. Andre kommunale fellesoppgaver. Selskapet har ikke som formål å drive virksomhet egnet for å gi
økonomisk overskudd.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
33 495
-492
-1,88
32 008
53,40
1,38
4 723

Eiere:
Farsund
Lyngdal

2017
31 764
-195
-1,21
32 500
63,40
1,52
4 729

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet er etablert sammen med Farsund kommune. Selskapets virksomhet er av stor betydning for innbyggerne. Selskapet driver både lovpålagt virksomhet og kommersiell virksomhet. Lovpålagt
virksomhet drives til selvkost. Lyngdal kommune eier 40,3 % av aksjene. Selskapets egenkapital var per 31.12.2018 på 32 mill kr (Purehelp). Lyngdal kommune har bokført innskudd på kr 350 000 i
selskapet. Samlet vurdering av vesentlighet er høy.
Lyngdal kommune har i henhold til årsregnskap 2019 ikke garantiansvar i selskapet. Selskapet har negativt resultat i de to siste årene.
RFL AS har sammen med IRS Miljø IKS og Dalane Miljøverk IKS opprettet et administrativt selskap; Lister og Dalane Avfallsservice AS hvor hver av selskapene eier 33,33 % hver.
Samlet vurdering av risiko er høy

Aktualitet for
eierskapskontroll

Høy

Q43 – Q Fire Tre AS
Eierandel: 50 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•

Samfunnsmessig formål
Arbeidsmarkedsbedrift
Eies sammen med andre kommuner

Selskapets formål er å være tiltaksarrangør for NAV, levere tjenester til kommuner og bedrifter, som gjør at tiltaksdeltakerne får en meningsfull hverdag
og flere jobbmuligheter.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
13 879
582
3,98
9 228
81,80
3,19
0

2017
12 114
71
0,37
8 645
82,30
2,91
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
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side 11

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Q43 – Q Fire Tre AS
Selskapets virksomhet har et samfunnsmessig formål. Kommunen eier selskapet sammen med Lyngdal kommune. Egenkapitalen i selskapet er per 31.12.18 på 9,2 mill kr. Lyngdal kommune har
bokført kr 100 000 i innskutt kapital i selskapet per 31.12.19. Samlet vurdering av vesentlighet er høy.

Middels

Høyt driftsresultat i 2018. God likviditet. Kommunen har ikke stilt garanti for selskapet. Det fremkom flere anbefalinger i eierskapskontrollen i 2014. Samlet vurdering av risiko er lav.

Lister Kompetanse AS
Eierandel: 15 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•

Samfunnsmessig formål
Eies sammen med andre kommuner
og fylkeskommunen
Lav eierandel

Selskapet skal ivareta regionens interesser knyttet til studier og utdanningstilbud på høgskole- og universitetsnivå i Listerkommunene. Satsingsområdene skal være grunnutdanninger, samt kartleggingsoppgaver i forhold til etter- og videreutdanning på høgskole- og
universitetsnivå. Selskapet skal legge vekt på koordinering og samordning av aktiviteter som kan bidra til å øke kompetansenivået i regionen, herunder
også regionale prosjekter knyttet til utvikling og utnyttelse av kompetanse
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
1 777
256
14,18
1 439
81,80
5,50
0

2017
1 941
83
4,12
1 182
82,00
5,55
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål. Kommunen har en eierandel på 15 %. Egenkapital per 31.12.2018 var 1,439 mill kr. Kommunen har bokført innskudd i selskapet på kr 16 500. Samlet
vurdering av vesentlighet er lav.
Selskapet har høy likviditetsgrad, positive driftsresultater. Samlet vurdering av risiko er lav.

Eiere:
Farsund
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Flekkefjord
Agder
fylkeskommune

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Sørlandsbadet IKS
Eierandel: 85 %
Nøkkelpunkter:
•
•

Høy eierandel
Eies sammen med fylkeskommunen

Selskapets formål er å oppføre, eie og drive badeland/svømmehall samt annen virksomhet som har sammenheng med dette.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Resultatgrad i %
Regnskapsmessig
resultat
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2019
12 989
3 730
24,48
-204

2018
14 922
710
-4,11
1 075

57 273
60,53
3,03
36 738

55 642
68,39
0,39
23 912
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Eiere:
Lyngdal kommune
Agder
Fylkeskommune

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Sørlandsbadet IKS
Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Kommunen eier selskapet sammen med Agder fylkeskommune. Egenkapitalen i selskapet er per 31.12.19 på 57,2 mill. kr. Samlet vurdering av vesentlighet er høy.
Selskapet ble omstrukturert i 2019. Sørlandsbadet IKS skal være et rent eiendomsselskap som leier ut anlegget til Sørlandsbadet AS. Sørlandsbadet AS skal drifte badeanlegget. Lyngdal kommune
økte sin eierandel i 2019 fra 51 % til 85 %. I henhold til kommunens årsregnskap 2019 har kommunen stilt en garanti på 31,227 mill. kr per 31.12.19. Det ble gjennomført selskapskontroll i selskapet i
2019 og gitt flere anbefalinger. Det vurderes derfor ikke aktuelt med ny eierskapskontroll i kommende planperiode.

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Brannvesenet Sør IKS
Eierandel: 19,15 % (fra 01.01.2020)
Nøkkelpunkter:
•
•
•

Samfunnsmessig formål
Viktig for innbyggerne
Eies sammen med andre kommuner

Selskapet har som formål å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og
kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Primært er BvS opprettet
for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Netto driftsresultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld*

2019
54669
-2 963
-7,94
15 513
12,10
1,46
6 271

*Langsiktig gjeld er eks. pensjonsforpliktelser

2018
53 770
714
-1,7
18 768
15,22
2,35
6 430

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet er av stor samfunnsmessig betydning og er viktig for innbyggerne. Selskapet eies sammen med andre kommuner. Selskapets egenkapital var per 31.12.2019 på 15,5 mill kr. Det er ikke
foretatt innskudd i selskapet. Samlet vurdering av vesentlighet er høy.
Audnedal kommune har et garantiansvar i selskapet per 31.12.2019 på kr 257 937, mens Lyngdal kommune i følge sitt årsregnskap 2019 har et garantiansvar på 1 mill kr. Det fremkom flere
anbefalinger i forrige eierskapskontroll. Ny daglig leder i selskapet. Samlet vurdering av risiko er middels.
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Eiere:
Hægebostad
Farsund
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Åseral

Aktualitet for
eierskapskontroll
Høy

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS
Eierandel:
Audnedal: 5,3 %
Lyngdal: 11,2 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•
•

Samfunnsmessig formål
Lovpålagt oppgave
Eies sammen med andre kommuner
Liten eierandel

Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til kommunelovens § 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og
kontrollutvalg. Tilsvarende gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i. Selskapet kan også
påta seg andre revisjonsoppdrag hvor eierkommunene har interesser, i den utstrekning revisorlovgivningen gir adgang til dette.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Netto driftsresultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld*

2019
9 847
38
0,03
-650
-3,24
1,88
0

*Langsiktig gjeld er eks. pensjonsforpliktelser

2018
9 446
41
0,14
-404
-2,14
2,01
0

Eiere:
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Sirdal
Åseral

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet er av betydning for kommunene. Selskapet har et samfunnsmessig ansvar. Kommunene har ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet. Samlet vurdering av vesentlighet er middels.

Aktualitet for
eierskapskontroll

Kommunen har ikke stilt kommunale garantier i selskapet. Selskapet har negativ egenkapital pga bokførte pensjonsforpliktelser. Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Avsetning til fond er 2 mill kr.
Selskapet skal ikke drive med overskudd. Samlet vurdering av risiko er lav.

Middels

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Eierandel:
Audnedal: 1,39 %
Lyngdal: 6,62 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•

Samfunnsmessig formål
Eies sammen med andre
kommuner/fylkeskommunen
Liten eierandel

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig
for allmennhetens bruk, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS vil
i samråd med kommunene og fylkeskommunen ha ansvar for ordning av deltakernes fjernarkiv, stå for opplæring og veiledning i arkivsystemer og
arkivrutiner, rådgivning og tilsyn med arkivlokaler, samt bistå med annet arkivarbeid for deltakerne. Hver deltaker har krav på å få utført arbeid i rimelig
forhold til innbetalt tilskudd i henhold til vedtatt arbeidsplan for hvert år. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS har anledning til å påta seg betalte
konsulentoppdrag for private og offentlige arkivskapere, dersom dette ikke går ut over ordinære plikter i forhold til deltakerkommunene.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Netto driftsresultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld*
*) eks pensjonsforpliktelser

2019
11 346
273
-0,88
3 111
18,99
1,42
0

2018
10 614
-3
-3,51
3 298
22,18
1,47
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål. Selskapet eies sammen med andre kommuner og fylkeskommune. Lav eierandel. Egenkapitalen er på 3,1 mill. kr per 31.12.2019. Samlet vurdering av
vesentlighet er lav.
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Eiere:
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Sirdal
Åseral
Kristiansand
Vennesla
Agder
fylkeskommune

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS
Kommunen har ikke stilt kommunale garantier i henhold til regnskapet for 2019. Selskapets deltakere yter årlig midler til selskapets drift. Selskapet har ikke langsiktig gjeld utenom
pensjonsforpliktelser. Samlet vurdering av risiko er lav.

Konsesjonskraft IKS
Eierandel: 0,31 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•

Økonomisk formål.
Eies sammen med andre kommuner
og fylkeskommune på Agder.
Liten eierandel.

Konsesjonskraft IKS skal være en ledende nasjonal forvalter av konsesjonskraft. Konsesjonskraft IKS skal omsette kommunene og fylkeskommunen sin
konsesjonskraft, gjennom å ta imot og formidle videre den pengeytingen som oppstår gjennom forvaltingen av konsesjonskraftrettene og delta i
virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meroffentlighet i alt arbeid.
Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsesjonskraftordningen som en kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien
i konsesjonskraftordningen, og sikre deltakarene påregnelige og gode inntekter.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter
Utbetalt til deltakerkommunene
Resultat etter overføring
Egenkapital
Langsiktig gjeld

2019
255 385
156 043
154 154
1 889
159 647
0

2018
221 051
113 941
103 854
10 087
147 671
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et finansielt formål. Selskapet eies sammen med andre kommuner og Agder fylkeskommune. Audnedal kommune har en liten eierandel. Det er ikke gjort innskudd i selskapet.
Reservekapitalen i selskapet utgjorde for Audnedal kommune per 31.12.19, kr 359 942. Kommunen fikk utbetalt kr 448 000 i 2019. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
God økonomi i selskapet. Det ble i 2019 gjennomført selskapskontroll i selskapet i regi av Aust-Agder Revisjon IKS. Det forekom ingen anbefalinger etter kontrollen. Det er satt i gang et arbeid med
revisjon av selskapsavtalen i 2020. Samlet vurdering av risiko er lav.
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Eiere:
Aust-Agder
fylkeskommune
Agder
Fylkeskommune
Bykle
Valle
Vennesla
Bygland
Kvinesdal
Åseral
Froland
Åmli
Iveland
Flekkefjord
Sirdal
Arendal
Grimstad
Evje og Hornnes
Birkenes
Lindesnes
Kristiansand
Hægebostad
Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Vest-Agder Museet IKS
Eierandel: 1 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•
•

Samfunnsmessig formål.
Eies sammen med andre kommuner
og fylkeskommune.
Liten eierandel.
Utfordrende økonomi.

Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kunst- og kulturhistorie for VestAgder. Vest-Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av de museer som etter avtale er med i Vest-Agdermuseet. Museet skal bidra til at de deltakende kommuner får et godt museumstilbud. Vest-Agder-museet skal legge til rette for frivillig deltakelse i det
museale arbeidet. Museet kan etter avtale kunne gi faglig bistand til museer/kommuner som ikke er med i selskapet. De museumsfaglige oppgavene
skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Netto driftsresultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
69 535
1 543
-0,46
51 586
49,61
4,63
0

2017
72 723
-3 481
-6,55
43 378
46,17
13,62
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål. Eies sammen med andre kommuner og Agder fylkeskommune. Lav eierandel. Selskapets egenkapital er totalt 51,6 mill kr, herav 4,7 mill kr på
disposisjonsfond. I følge selskapets årsregnskap 2018 har Audnedal og Lyngdal kommune hver innbetalt innskudd på kr 10 000. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
Styret vurderte i 2018 museets økonomiske situasjon som utfordrende, spesielt med tanke på muligheter for videre utvikling og realisering av visjoner og mål. Selskapet hadde negativt brutto
driftsresultat i 2017 og 2018. Samlet vurdering av risiko er middels.

Eiere:
Flekkefjord
Farsund
Lindesnes
Kvinesdal
Lyngdal
Åseral
Hægebostad
Sirdal
Agder
fylkeskommune
Kristiansand
Vennesla

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Agder Sekretariat (§ 27)
Eierandel: 12,5 % (2/16)
Nøkkelpunkter:
•
•
•
•

Formål tjenesteproduksjon
Skal ikke drive med overskudd
Eget rettssubjekt.
Liten eierandel.

Formålet til samarbeidet er:
•
•

Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalg
Sekretariatsfunksjonen skal ivareta ansvaret for at saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir fulgt
opp.

Kontrollutvalgssekretariatet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Netto driftsresultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
2 104
17
-0,15
861
93,33
14,98
0

2017
2 143
139
5,82
844
100
0
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Eiere:
Farsund
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad
Lyngdal
Lindesnes
Sirdal
Åseral
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Bykle
Valle

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Agder Sekretariat (§ 27)
Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. Samarbeidet skal yte tjenester etter selvkostprinsippet og selskapet mottar årlige tilskudd til driften.
Samarbeidet er et eget rettssubjekt. Egenkapitalen i selskapet er per 31.12.18 på kr 861 411. Innskutt kapital fra deltakerkommunene er på totalt kr 640 000. Samlet vurdering av vesentlighet er
middels.

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Samarbeidet må endre organisasjonsform innen 2023. Samlet vurdering av risiko er lav.

Lister Friluftsråd (§ 27)
Eierandel:
Nøkkelpunkter:
•

Samfunnsmessig formål

I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige organer skal LF arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter
for friluftsliv i Listerregionen. Som et ledd i dette arbeidet skal en blant annet:
a) arbeide for sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv av ulike slag til allmenn bruk med tanke på regionens befolkning og besøkende.
Herunder ta ansvar for utpeking av regionale friluftsområder i tett samarbeid med grunneiere og kommuner. b) Arbeide for større forståelse for friluftsområdenes betydning for næringsutvikling og bedre friluftskultur.

Eiere:
Flekkefjord
Farsund
Kvinesdal
Hægebostad
Sirdal
Lyngdal

c) Utarbeide et handlingsprogram som inneholder både en prioritering av viktige tiltak og en avklaring av en hensiktsmessig ansvars- og arbeidsfordeling
mellom LF, den enkelte kommune og mellom de samarbeidende kommuner for gjennomføring av de praktiske tiltak.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Ordinært resultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2019
3 725
197
5,26
1 097
74,53
3,93
0

2018
3 858
164
4,30
901
65,58
2,90
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål. Kommunen eier selskapet sammen med andre kommuner. Samlet vurdering av vesentlighet er middels.
Kommunen har en andel av overføringer mellom selskap og deltakere på kr. 130 526 (22,6 %) av totalt kr 577 160 i 2019 ifølge selskapets regnskap. Kommunen har ikke foretatt egenkapitalinnskudd
i selskapet. Egenkapitalen er 1 mill kr per 31.12.19. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap 2018. Samlet vurdering av risiko er satt til lav.
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Aktualitet for
eierskapskontroll
Middels

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Vannassistansen i Vest-Agder (VAVA) (§ 27)
Eierandel:
Nøkkelpunkter:
•
•

Deleid sammen med andre
kommuner
Eget rettssubjekt

Samarbeidets formål er formidling av teknisk og administrativ assistanse for drift og kontroll av kommunaltekniske anlegg i vestre Agder. VAVAs
oppgaver skal primært ligge innenfor drift av fagområdet vann og avløpsanlegg.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Netto driftsresultat
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2019
1 555
-202
-13,66
866
70,24
3,36
0

2018
1 220
114
8,61
1 068
92,23
12,87
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet er etablert i samarbeid med andre kommuner. Selskapet mottar årlige tilskudd fra samarbeidskommunene. Egenkapitalen er 0,8 mill. kr per 31.12.19. Kommunene har ikke foretatt
egenkapitalinnskudd i samarbeidet. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
Audnedal og Lyngdal kommune hadde i 2019 en samlet andel av kontingentene på 8,75 %. Tilskuddet i 2019 utgjorde kr 111 700 av totalt kr 1 276 879. Samarbeidet må omorganisere seg i løpet av
perioden. Samlet vurdering av risiko er lav.
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Eiere:
Alle kommunene i
Vest-Agder

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Agder Energi AS
Eierandel: 2,740 %

Selskapets formål er å utnytte, produsere, distribuere og omsette energi; bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning; utnytte beslektede og
lønnsomme forretningsmuligheter innen energi og infrastruktur.

Nøkkelpunkter:
•
•
•
•

Finansielt formål
Meget stor økonomisk verdi for
kommunen.
Betydelig årlig utbytte fra selskapet.
Eies sammen private.

Nøkkeltall (mill. kr)
Driftsinntekter
Resultat etter skattekostnad
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

Mor
2019
363
401
-22,31
3 804
25,4
0,38
8 592

2018
355
796
-20,28
3 452
22,9
0,77
9 389

Konsern
2019
14 097
1 135
16,91
3 526
17,73
1,46
12 820

Eiere:
Kommunale og
statlig eiere

2018
13 980
-204
6,92
4 082
15,59
0,57
11 988

Kommunens eierstrategi:
Kommunens strategi er å samarbeide med de andre kommunene på Agder slik at de oppnår å ha en overvekt av stemmer i saker som er avgjørende for
utviklingen av selskapet. Dette gjelder politikk for utbytte, investeringer i ny energiproduksjon og integrering av nye virksomhetsområder.
Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har stor betydning for kommunens drift i form av årlig utbytte. Lyngdal kommune og Audnedal kommune har en samlet balanseført verdi av aksjene per 31.12.2019 på 219 mill. kr. Sum
egenkapital i selskapet er i henhold til årsregnskap 2019 på 3,8 mrd. kr. Selskapet har stor verdi. Samlet vurdering av vesentlighet er høy.
Det er etablert rutiner for oppfølging av eierskapet.
Eierne har fastsatt retningslinjer for utbetaling av utbytte. Samlet utbytte i for utbetaling i 2019 var 592 mill kr.
Kommunene på Agder utøver eierskapet i Agder Energi i det offentlige rom og har årlig normalt 3 eiermøter. Det foreligger avtaler som danner grunnlag for eierstyring i Agder Energi, disse finnes på
www.agdereierne.no. Samlet vurdering av risiko er lav.

Aktualitet for
eierskapskontroll

Lav

Amento AS
Eierandel: 28,57 %
Nøkkelpunkter:
•
•

Samfunnsmessig formål
Private eiere

Arbeids- og inkluderingsaktiviteter gjennom avklaring, arbeidstrening og kvalifisering, med sikte på formidling til ordinært arbeid. Egne
produksjonsavdelinger vil være viktige arenaer i et slikt arbeid. Selskapet har ikke økonomisk erverv til formål.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2019
29 199
501
1,87
39 534
77,60
6,31
7 460

2018
33 160
1 429
4,48
39 032
76,70
4,84
7 940
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Eiere:
Kommunale og
private
aksjonærer

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS
Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har samfunnsmessig formål. Kommunen har en mindre eierpost sammen med andre kommunale og private aksjonærer. Selskapets egenkapital var per 31.12.19 på 39,5 mill. kr. Innskutt
egenkapital i selskapet er på 16,3 mill kr. Lyngdal kommune sin andel av aksjekapitalen er kr 150 000. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
Det er ikke gitt noen garantier ifølge regnskapet for 2019. God likviditet i selskapet, positive resultater siste år. Samlet vurdering av risiko er lav.

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Lindesnesregionen Næringshage AS

Eierandel:
Audnedal: 1,31 %

Nøkkelpunkter:
•
•

Samfunnsmessig formål
Private eiere

Selskapets formål er å være en utvikler for og koordinator av en samlokalisering av kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Lindesnesregionen. Dette skal
skje i tilknytning til en eiendom hvor Lindesnesregionen Næringshage AS (LRNK) skal tilby kunnskapsbaserte virksomheter en infrastruktur og et miljø
som bedrer enkeltbedriftens lønnsomhet gjennom økt kompetanseheving og større muligheter for samarbeidsprosjekter med andre bedrifter i
næringshagen, i regionen og i nettverket av næringshager. Gjennom å kunne dokumentere positive økonomiske effekter for enkeltbedrifter skal LRNK bli
et attraktivt sted for eksisterende og nye virksomheter. Selskapet skal være en pådriver i utviklingen av eksisterende næring. Selskapet skal også kunne
leie ut utstyr knyttet til prototyping.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2019
4 703
-32
-0,92
2 190
76,96
4,05
0

Eiere:
Kommunale,
fylkeskommunal
og private
aksjonærer

2018
4 619
19
0,17
2 221
68,70
2,93
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Audnedal kommune har en liten eierpost i selskapet. 50,13 % av aksjene eies av private aksjonærer. Egenkapitalen er 2,190 mill. kr per 31.12.19. Audnedal kommune har bokført innskudd i selskapet
med kr 25 000. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
Selskapets drift finansieres fra eierkommunene, fylkeskommunen og gjennom annen finansiering. Årlig tilskudd fra eierkommunene er på rundt kr 800 000. Selskapet har 3 ansatte. Likviditeten i
selskapet er tilfredsstillende. Samlet vurdering av risiko er lav.
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Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Lister Nyskaping AS
Eierandel: 3,65 %
Nøkkelpunkter:
•
•

Samfunnsmessig formål
Private eiere

Selskapets formål er å være et knutepunkt for regional næringsutvikling med fokus på nyskaping og innovasjon så vel i forbindelse med nyetablering som
i eksisterende bedrifter. Selskapet skal prioritere sin aktivitet rettet mot utvikling av vekstkraftige bedrifter ved å fokusere på kompetanseheving,
rådgivning og virkemiddelapparatet
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
6 597
17
0,05
3 229
58,80
2,42
0

2017
3 565
-1 097
-31,36
3 098
66,20
2,94
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål, eies sammen med private aktører. Kommunen har en liten eierandel. Egenkapitalen i selskapet var per 31.12.18 på 3,2 mill kr. I henhold til kommunens
årsregnskap 2019 har Lyngdal kommune bokført innskudd på kr 101 600. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
Etter negativt resultat i 2017 er det så vidt positivt i 2018. Likviditetsgraden er tilfredsstillende. Samlet vurdering av risiko ses på som lav ut fra kommunens lave eierandel.

Eiere:
Kommunale og
private
aksjonærer

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Kvås dagligvarer AS
Eierandel: 15,21 %
Nøkkelpunkter:
•
•

Forretningsmessig formål
Private eiere

Selskapets formål er dagligvaredrift og virksomhet/aktiviteter som har felles interesse for bygdefolket i Kvås.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
328
125
50,61
1 623
55,0
6,84
1 070

2017
422
175
51,90
1 524
55,2
18,74
1 151

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et forretningsmessig formål, eies sammen med private aktører. Kommunen er største aksjonær med 15,21 % av aksjene. Egenkapitalen i selskapet var per 31.12.18 på 1,6 mill. kr. I
henhold til kommunens årsregnskap 2019 har Lyngdal kommune et bokført innskudd på kr 150 000. Samlet vurdering av vesentlighet er lav.
Selskapet har positive resultater, god likviditet. Samlet vurdering av risiko ses på som lav.
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Eiere:
Kommunale og
private
aksjonærer

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

USUS AS
Eierandel:
Audnedal: 0,2 %
Lyngdal: 3,1 %
Nøkkelpunkter:
•
•
•
•

Samfunnsmessig formål.
Selskapet skal ikke gi økonomisk
utbytte.
Private eiere.
Liten eierandel.

Selskapets formål er områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via tilrettelegging for salg og markedsføring for reiselivet på Sørlandet.
Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål.
Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
13 254
388
3,73
7 723
79,30
4,75
0

Eiere:
Private og
kommunale eiere

2017
14 628
-918
-6,22
7 335
66,40
2,89
0

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål. Selskapet skal ikke gi utbytte. Kommunen har en liten eierandel. Egenkapitalen er 7,7 mill kr per 31.12.18. Selskapskapitalen er 4,68 mill kr. Samlet
vurdering av vesentlighet er lav.
Selskapet har positivt resultat i 2018, etter at det var negativt i 2017. Likviditetsgraden er positiv og økte fra 2017. Samlet vurdering av risiko er lav.

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

Varodd AS
Eierandel:
Audnedal: 0,15 %
Lyngdal: 0,12 %
Nøkkelpunkter:
•
•

Samfunnsmessig formål
Private eiere

Selskapets primære formål er å bidra til økt arbeidsdeltakelse og arbeidsinkludering av personer som står utenfor arbeidslivet i kommuner i Agder.
Selskapets formål ivaretas også gjennom eierskap i andre selskap.
Nøkkeltall (tusen kr)
Driftsinntekter
Resultat før skatt
Resultatgrad i %
Egenkapital
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad 2
Langsiktig gjeld

2018
6 596
2 087
-45,56
217 786
97,50
11,08
3 578

2017
172 536
61 140
31,02
215 700
94,70
3,04
3 319

Vurderinger for planperioden 2020-2023:
Selskapet har et samfunnsmessig formål. Kommunen har en svært liten eierandel. Selskapet har en egenkapital på 217,786 mill kr. Egenkapitalandelen er 97,5 %. Samlet vurdering av vesentlighet er
lav.
Årsresultatene er positive, med et svært høy resultat i 2017. Selskapet gjennomgikk en omstrukturering i 2017. Høy likviditetsgrad. Samlet vurdering av risiko er lav.
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Eiere:
Private og
kommunale eiere

Aktualitet for
eierskapskontroll
Lav

