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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for
perioden 2020 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av
eierskapskontroller:
• Oppfølging av eierskapsmelding
• Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
• Nord-Trøndelag krisesenter IKS
• Trønderenergi AS
2.

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Vedlegg
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 - utkast
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens eierskap i selskaper som kommunen har eierinteresser i, og utarbeide en plan
for eierskapskontroll. Dette skal skje i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er
konstituert. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunes
eierinteresser i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er
å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Det vedlagte utkastet til bygger på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger av
kommunens eierskap. Planen inneholder et prioritert forslag til eierskapskontroller i
planperioden. I planen er det foreslått å prioritere fire eierskapskontroller. Det er flere enn
kontrollutvalget har er ressurser til i planperioden, men er hensiktsmessig dersom det blir
nødvendig å endre på prioriteringene. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å
gjøre omprioriteringer i planen. Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis
fullmakt til å foreta nødvendige endringer ved behov. Eventuelle endringer sendes i så fall
kommunestyret til orientering.
Planen inneholder forslag til vinklinger og til spørsmål som skal besvares i de ulike
eierskapskontrollene. Forslagene er ikke bindende og bør vurderes i forbindelse med
bestilling av den enkelte eierskapskontroll.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget diskuterer forslaget til prioriteringer i planen og gjør
eventuelle endringer. Alternativt kan utvalget slutte seg til vedlagte planutkast og sender det
som det foreligger til kommunestyret.

