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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg
Status vedr. eierstrategier
Orientering om status i arbeidet med eierskapsmelding og -strategi
Kommunestyrets sak 17-2011 Eierstrategi i Midtre Gauldal kommune - Forslag til
drøfting
Eierstrategi, deltakelse og roller i generalforsamlinger og styrer
der Midtre Gauldal kommune er eier
Eierskapsmelding pr. 30.03.2009

Saksutredning
En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap
blir ivaretatt, er at kommunens formål med eierskapene er tilstrekkelig klarlagt. I
tillegg er det nødvendig for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på at
rutiner for eierstyring er skriftlig nedfelt.
KS anbefaler at eierskapsmeldingen gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i
kommunestyret (jf. KS 19 anbefalinger om eierskap, mai 2010).
Uansett hvor mange selskaper kommunen har eierskap i, så vil en årlig
gjennomgang av eierskapet gi en god anledning til å bevisstgjøre kommunestyret på
hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i, målsetning for eierskap i
selskapene, og hvordan de skal yte påvirkning på disse selskapene.
Det er viktig at kommunestyret holdes orientert om utviklingen i alle selskap de har
eierinteresser i, slik at de har mulighet til å være med å styre utviklingen i den
retningen de ønsker. Kommunens oppfølging av selskap kan delegeres til
formannskapet.
Midtre Gauldal kommune har utarbeidet en eierskapsmelding som ble lagt frem for
kommunestyret i 30.03.2009 (vedlegg). Under behandling av eierskapsmeldingen,
ble det vedtatt å nedsette et utvalg med 5 medlemmer som skulle gå gjennom de
enkelte selskap kommunen har eierinteresser i og utarbeide en eierstrategi for
kommunen.
Eierskapsmeldingen er ikke lagt frem for kommunestyret siden 2009.
På kommunestyrets møte 11. april 2011 (sak 17/11) ble et forslag til eierstrategi
lagt frem (vedlegg). Vedtaket i kommunestyret ble at innspill som fremkom i møtet
skulle tas med i det videre arbeidet med eierstrategidokumentet.
Eierstrategidokumentet er ikke ferdigstilt enda.
Kontrollutvalget har ved flere anledninger fått orientering om arbeidet med
eierstrategier i Midtre Gauldal kommune, siste gang i mai 2011.
Kontrollutvalget for valgperioden 2011-2015 ba det nye kontrollutvalget om å følge

opp kommunens arbeid med utarbeidelse av eierstrategier.
Kontrollutvalget har på bakgrunn av dette bedt rådmannen om en orientering om
status i arbeidet med eierskapsmelding og eierstrategier (brev av 18.05.2016).
Rådmannens har svart i e-post av 19.05.2016 (vedlegg).

