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Miljø og klima
Tabell 24. Energi
Selbu

Energi
Energibruk pr. m2 kommunalt eid bygg (kWh)
Andel fornybarforbruk av totalforbruk

2016
131
99

2017
161
100

2018
169
99

KOSTRAgruppe 1
2018
141
98

Landet
uten Oslo
2018
154
95
Kilde: SSB

Tabell 24 viser at kommunen har noe høyere energiforbruk per m2 enn KOSTRA-gruppa og
landet utenom Oslo, mens nesten all energien er fornybar energi.
Selbu kommune har en klima- og energiplan fra 2009. Ifølge planstrategien for 2016-2019
skulle det utarbeides en ny klima- og miljøplan, men dette blir trolig ikke gjort i planperioden.
(Årsmelding 2018) Det er ingen store utfordringer på området i dag, men kommunen kan hele
tiden bli bedre.
I utfordringsdokumentet (2016) opplyses det at det i periode 2012-2016 er innvilget 450
dispensasjoner fra motorferdselsloven §5c (kjøring av bagasje til hytte) samt andre
dispensasjoner i tillegg. Videre presiseres det at det bør utarbeides konkrete retningslinjer for
tildeling av løyver i forkant av neste tildelingsperiode.

4.3

Selskaper hvor kommunen har eierinteresser

En oppsummering av risikovurderingene i forhold til eierskap er vist i figur 8.

Selbu Vekst AS
Selbu Næringsselskap KF

Sifa AS
Selbu Energiverk AS

Andre selskaper

Figur 8.

Risikovurdering eierskap

Kommunestyret behandlet 27.06.2016 en sak om Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning
og oppfølging av kommunenes eierinteresser i eksterne selskaper og vedtok at kommunestyret hvert år skal få seg forelagt en sak med orientering om kommunens eierengasjement i
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kommunes heleide selskap samt de selskap hvor kommunene har aksjemajoriteten. Videre at
det årlig skal fremmes en sak med oversikt over alle kommunens eierforhold for
kommunestyret.
I kommunestyremøtet 28.06.2019, sak52-54/2019, behandlet kommunestyret:


Eierskapsmelding Selbu-Trykk AS, 100 prosent eierandel



Eierskapsmelding for Selbu Vekst AS, 24,04 prosent eierandel



Eierskapsmelding for SIFA AS, 50,353 prosent eierandel

Eierskapsmelding for Selbu Energiverk AS (100 prosent eierandel) ble behandlet i
formannskapet 27.08.2019. I saksframlegget går det fram at eierskapsmeldingen ikke har vært
lagt fram hvert år.
Kommunen har et kommunalt foretak. Det er Selbu Næringsselskap KF.
Selbu kommune er medlem i følgende interkommunale selskaper:


Innherred Renovasjon IKS



Kontrollutvalgssekretariatet i Midt-Norge IKS



IKA Trøndelag IKS



Midt-Norge 110-sentral IKS

Selbu kommune er medlem i Revisjon Midt-Norge SA
I www.proff.no finner revisor at Selbu kommune også har følgende eierandeler:


Årsøya Fritidspark AS, 38,66%



Siva Selbu eiendom AS, 33,333%



Tydal Skisenter AS 4,63 %



Havernesset Eiendom AS, 4%



Trønderenergi AS 1,423%



Norbit Ems AS, 1%



Norservice Holdning AS, 0,8%



Usma Kraft AS, 0,575%



Kommunekraft AS, 0,0313%



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, 0,217%
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4.3.1

Eierskapskontroll

Selbu kommune har en egen eierstrategi fra 2016 og eierskapsmelding for selskaper hvor
kommunen har store eierandeler. Selskapsvise eiermeldinger gir informasjon til eierne og
behovet for eierskapskontroller blir mindre.
En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan
kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av
eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke
på for eksempel kompetanse og kjønn, samt følge opp og vurdere styrets arbeid.

4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Organiseringen av næringsarbeidet i Selbu med samarbeid mellom Selbu kommune, Selbu
Vekst AS og Selbu Næringsselskap KF kan være relevant for forvaltningsrevisjon. I slike
samarbeid kan det finnes risikoer knyttet til ulike interesser.
Selbu kommune har store eierinteresser SIFA AS og er eneeier i Selbu Energiverk AS.
Kommunalt eierskap i disse selskapene setter spesielle krav til blant annet offentlighet, arkiv
og saksbehandling som kan være forbundet med risiko.
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