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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for gjennomføring av selskapskontrollen av MiST AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres om mulig i fellesskap med kontrollkomiteen i Trondheim
kommune.
Vedlegg
Prosjektplan MIST AS.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 3/18 selskapskontroll av MiST AS. I vedtaket ba kontrollutvalget
Revisjon Midt-Norge om å legge fram en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres,
planen følger denne saken.
Av planen går det fram at Revisjon Midt-Norge planlegger å undersøke fylkeskommunens
eierstyring og om selskapet oppfyller vedtatte mål. Revisjonen vil blant annet undersøke
forhold som museets synspunkter på konsolideringen, finansering, organisering og
administrasjon, forholdet mellom driftsstyre og eierstyre, faglig samarbeid og utvikling samt
samlingsforvaltning. Revisjon Midt-Norge tar høyde for at man underveis i arbeidet kan
komme over andre områder som bør innlemmes i undersøkelsen. Kontrollutvalget må i så
fall få en henvendelse om eventuell utvidelse av undersøkelsen.
Arbeidet med undersøkelsen er planlagt påbegynt høsten 2018 og avsluttet våren 2019.
Revisjonen har ikke fastsatt noen endelig leveringsdato eller ressursramme, men har
budsjettert med et timeforbruk på 300 timer inneværende år.
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å invitere kontrollkomiteen i Trondheim kommune
til å delta i selskapskontrollen. Sekretariatet får opplyst at kontrollkomiteen i Trondheim
kommune har møte 19.3. og at henvendelsen trolig vil bli behandlet da. Dersom
kontrollkomiteen takker ja til invitasjonen bør komiteen få anledning til å komme med innspill
til prosjektplanen. Trondheim kommune vedtok for øvrig plan for selskapskontroll i bystyret 1.
februar, i planen er ikke MiST AS prioritert for selskapskontroll.
Trondheim kommune eier 16,66 prosent av selskapet MiST, Trøndelag fylkeskommune eier
33,29 prosent, øvrige eiere består stort sett av museer i det sørlige Trøndelag, i tillegg har
kommunene Orkdal og Meldal til sammen 4,16 prosent av aksjene. Størrelsen og verdien av
eierandelen tilsier at det er lite hensiktsmessig å involvere disse eierne.
Dersom Trondheim kommune vil delta i en felles selskapskontroll må Revisjon Midt-Norge og
Trondheim kommunerevisjon gis i oppdrag å planlegge og koordinere arbeidet. Det vil også
være naturlig at man utarbeider en ny plan for undersøkelsen, sekretariatet anbefaler at
denne inneholder planlagt ressursforbruk i 2018 og 2019 og en endelig leveringsdato.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til planen for selskapskontrollen. Den

videre framdriften og saksgangen avhenger av kontrollkomiteen i Trondheims svar på
invitasjonen om å delta i selskapskontrollen. Arbeidet med undersøkelsen begynnner ikke før
høsten 2018, så en deltakelse fra Trondheim kommunes kontrollutvalg vil ikke i seg selv
medføre forsinkelser i arbeidet.

