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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger plan for selskapskontroll 2020-2024 fram for kommunestyret med
denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med denne
prioriteringsrekkefølgen:
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Vedlegg
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierskap, eierskapskontroll. En eierskapskontroll skal gi svar på om forvaltningen av
kommunens eierskap skjer i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring. I løpet av det første året etter at kontrollutvalget er
konstituert, skal det vedta en plan for eierskapskontroll. Planen skal bygge på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Se ellers kommuneloven § 23-4.
Revisjon Midt-Norge har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering som ble lagt fram for
kontrollutvalget 28.04.20, sak 8/20. Her peker revisor på tre selskaper der det er risiko ved
eierskapet; Trøndelag brann- og redningstjeneste er vurdert å ha høy risiko, mens
eierskapene i Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS og Trønderenergi AS begge er vurdert å
ha moderat risiko. Revisjonen beskriver selskapene slik (side 43):
Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS leverer en viktig tjeneste for sine eierkommuner.
Selskapet har ansvar for å forvalte brann- og redningstjenesten for sine eierkommuner. Andre
eierkommuner er Trondheim kommune, Indre Fosen kommune, Oppdal kommune og Rennebu
kommune. Malvik kommune har nest størst eierandel. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
selskapet vurderes til å ha høy risiko.
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS er et selskap som leverer arkivtjenester for å hjelpe eierne
med å oppfylle krav i arkivloven. Selskapet har mange eiere, og leverer en relativt viktig tjeneste
for eierne sine. Det har ikke blitt gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i
selskapet tidligere, noe som øker revisors risikovurdering. Selskapet vurderes til å ha moderat
risiko.
Trønderenergi AS eies av flere kommuner i Sør-Trøndelag. Selskapet arbeider for å skape
verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen.
På grunn av flere kommunesammenslåinger fra 2020 er det endringer i eiersammensetningen i
selskapet, og revisor vurderer på bakgrunn av dette selskapet til å ha middels risiko. Det ble
gjennomført en selskapskontroll i Trønderenergi i 2014, og det kan derfor være aktuelt med en
ny gjennomgang. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet i samarbeid med flere
av eierkommunene kan være en aktuell løsning, da det er mange små eiere i selskapet. På
denne måten kan ressursene til kontroll fordeles på flere.

I risikovurderingen står det også at det er mulig å gjennomføre eierskapskontroller på tvers
av selskapene, eksempelvis om kjønnsbalansen i styrene er i tråd med lovverket eller om
selskapene har etiske retningslinjer. En annen mulighet er å undersøke hvordan

eierskapsmeldingen til kommunen følges opp.
Vurdering
Forslag til prioriteringer i plan for eierskapskontroll er basert revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Tre selskap er aktuelle for eierskapskontroll. Sekretariatet har
foreslått noen generelle problemstillinger som eierskapskontrollene bør gi svar på.
Problemstillingene bør utdypes og konkretiseres ved bestilling av den enkelte
eierskapskontroll.
Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å gjøre endringer i planen. Kontrollutvalget
bør derfor gis fullmakt til å foreta endringer i planen, slik kommuneloven legger opp til.
Eventuelle endringsvedtak vil bli oversendt kommunestyret til orientering.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte planutkastet og sender
det til kommunestyret for endelig vedtak.

