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Om eierskapskontroll 
Fylkestinget har det overordnede ansvaret for hele fylkeskommunens virksomhet, også den som 
drives av de fylkeskommunaleide selskapene. Fylkestingets styring av disse selskapene skjer 
gjennom selskapets eierorgan. 

Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll). 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i 
samsvar med lov og forskrift, fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for god eierstyring.1 

Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den grunn 
brukes mest mulig planmessig og målrettet. Planen er basert på sekretariatets og revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, samt innspill fra administrasjonen og flere eierrepresentanter.

Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for enkelte av de 
prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å 
rullere planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I perioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1725 timer årlig til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter bestilling 
fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. Etter fullført 
eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger rapporten fram for 
fylkestinget med innstilling til vedtak. 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at fylkestingets vedtak blir fulgt opp og rapportere om 
oppfølgingen til fylkestinget.2  

1 kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4 
2 forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 
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Prioritert tema eller selskap Om temaet/selskapet 

1. Eierstyring i Trøndelag
fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har store verdier og ansvar lagt til 
selskap som fylkeskommunen eier. En generell kontroll av 
eierstyringen vil kunne gi kontrollutvalget og fylkestinget 
oversikt over i hvilken grad fylket har et bevisst og aktivt 
forhold til sine eierskap. 

Revisjonen kan kontrollere om fylkeskommunens eierskap 
utøves i tråd med lov og forskrift og etablerte normer for god 
eierstyring.  

2. AtB AS

AtB planlegger, anskaffer og drifter kollektivtilbud for hele 
Trøndelag fylke, og driver derfor en samfunnskritisk tjeneste. 
Selskapet er 100 % eid av Trøndelag fylkeskommune. Det er 
stor politisk interesse for selskapet. Det stiller krav til god 
eierstyring og kommunikasjon mellom eierrepresentant og 
selskapet. 

3. Stiklestad nasjonale
senter AS

Selskapet er gjenstand for debatt og høy politisk interesse. Det 
er et konsolidert museum med flere museer og et heleid 
driftsselskap for hotelldriften. Det er viktig i en kulturhistorisk 
sammenheng, både ansjonalt, regionalt og lokalt. 

4. Trondheim stasjonssenter Selskapet har et omfattende oppdrag og en kompleks struktur 
med flere eiere og datterselskaper. Det vil være aktuelt å 
undersøke eierskapet mot slutten av planperioden.  

Uprioriterte selskaper 
• Filminvest AS
• Midtnorsk filmsenter AS
• Vegamot AS
• Vigo IKS


	Om eierskapskontroll
	Plan for eierskapskontroll
	Ressurser
	Gjennomføring og rapportering
	Prioriterte selskaper for eierskapskontroll
	Om temaet/selskapet
	Tema/selskap



