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SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og
grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen.
Figur 7.

Risikovurdering eierskap
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Dalpro
Blått kompetansesenter

Eierskapskontroll

Frøya kommune har eierskap i følgende selskap:
Tabell 18. Frøya kommunes eierskap
Selskapet navn

Eierandel

Balanseført verdi

49 %

4 457 001

TrønderEnergi AS

2,47 %

2 752 000

Blått kompetansesenter AS

4,66 %

300 000

PreBio AS

4,55 %

281 990

Midt-Norsk Fergealianse AS

14,29 %

140 000

Oi! Trønders Mat og Drikk AS

0,43 %

10 000

Frøya Storhall AS

100 %

30 000

Abakus AS

0,1 %

2500
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3,8 %

57 000

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

3,8 %

19 000

DalPro AS
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HAMOS Forvaltning IKS - ReMidt IKS

9%

950 000

Trondheim havn IKS

0,9 %

0

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

1,7 %

0

0

0

25 %

20 000

Frøya Flerbrukshall DA
Frøya Flyplass DA
Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne

300 000
Kilde: Frøya kommunes årsregnskap, note 5

5.1.1

Eierskapskontroll

Frøya kommune har utarbeidet en eierskapsmelding for sitt eierskap. Siste gang vedtatt i
kommunestyrets sak 172/18. Det er balanseført eierskap på 1,1 mill. kr og en aksjekapital på
kr. 134,5 mill. i 2018 i kommunens årsregnskap. Frøya kommune har, med noen få unntak,
forholdsvis små eierandeler i de ulike selskapene. Det ble gjennomført en rapport på
eierstyring i 2018 fra kontrollutvalget. Det er ny politisk ledelse i kommunen som skal utøve
mye av kommunens eierstyring og en ny eierskapskontroll kan gjennomføres innen
planperioden på dette grunnlaget, revisor vurderer risikoen for lav. ReMidt er nytt selskap for
kommunens renovasjonstjenester og er også aktuell for en ny kontroll enten i denne eller neste
planperiode. Dette for å se om tjenestene til kommunen ivaretas på renovasjonsområdet.
Videre er tidligere foreslåtte selskapskontroller av Blått kompetansesenter (en undersøkelse
pågår nå i regi av Trøndelag fylkeskommune) og Dalpro AS videreført som aktuelle her.

5.1.2

Forvaltningsrevisjon i eide selskap

Plan for selskapskontroll 2019-2021 omfatter følgende selskap:
-

Blått kompetansesenter AS – ikke gjennomført

Blått kompetansesenter AS er en koblingsaktør mellom utdanning, næring og forskning innen
det marine området. Selskapets formål er å legge til rette for koblingsaktiviteter i
kompetansesenteret, herunder aktiviteter som inkluderer leietakere i bygget, men også hele
det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene, og relevante forskningsog utdanningsinstitusjoner, og andre som naturlig faller sammen med disse.
-

DalPro AS – ikke gjennomført

DalPro As ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap for kommunene Hitra (eier
60 %) og Frøya (eier 40 %) i arbeidet med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor
omsetning og er en vesentlig investering for kommunen. Et interessant tema for en
selskapskontroll av DalPro er om selskapet unngår at driften virker konkurransevridende. I
2013 ble det gjennomført en eierskapskontroll der det blant annet ble konkludert med at
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kommunen burde utarbeide en eierstrategi, videre at økonomi, organisering og oppgaver var i
samsvar med formålet til selskapet.
Frøya kommune har tidligere gjennomført følgende kontroller:
•

HAMOS Forvaltning IKS (2016) eier- og selskapskontroll

•

Eierskapskontroll: eierstyring i Frøya kommune (2018)
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