Utkast til plan for
eierskapskontroll
2020-2024
Malvik kommune
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Om eierskapskontroll
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene
skjer gjennom selskapets eierorgan.
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret 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, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god
eierstyring, se kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4

Plan for eierskapskontroll
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet. Planen basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
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 fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 550 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 kommunestyret med innstilling til vedtak.
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere
om oppfølgingen til kommunestyret, Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram i tabellen under
Prioritert tema/selskap

Eksempel på spørsmål/innretning
1. Trøndelag brann og Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god
redningstjeneste IKS
eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og
2. Interkommunalt
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god
arkiv Trøndelag IKS
eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og
3. Trønderenergi AS
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god
eierstyring?

En fullstendig oversikt over kommunens eierskap, slik de framgår av årsregnskap for 2019
følger på neste side.
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Malvik kommunes eierskap pr. 31.12.2019
Aksjer og andeler, beløp i hele kroner

Kostpris

Selskapets navn

Verdi 31.12.

Eierandel

TrønderEnergi AS

34 774 400

34 774 400

KLP-forsikring

26 530 697

26 530 697

lnnherred Renovasjon IKS

1476 495

1476 495

15,00 %

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

1984 774

1984 774

6,02 %

120 000

120 000

4,30%

53 000

53 000

10,60 %

1

1

2,86 %

Norservice AS

2 000

2 000

1,60%

Foreningen Norges Blindeforbund

5 000

5 000

Biblioteksentralen SA

1800

1800

12 500

12 500

7,69%

Midt-Norge 110-sentral IKS (ikke bokført)

1

1

4,29%

Trondheim Havn IKS (ikke bokført)
Sum

1

1

0,01%

64 960 669

64 960 669

Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (ikke bokført)
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2,95 %

