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3 EIERSKAP OG SELSKAPER HVOR FYLKESKOMMUNEN 
HAR EIERINTERESSER  

3.1 Data 
Trøndelag fylkeskommune eier/er deleier i aksjeselskap, interkommunale selskap, 

samvirkeforetak, fylkeskommunale foretak og særlovsselskap. I tillegg har fylkeskommunen 

interesser i stiftelser.  

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet eierskapsmelding i tråd med KS´ 

minimumsanbefalinger. Fylkesutvalget har fått fullmakt til å selge selskaper der det ikke lenger 

er behov for fylkeskommunens involvering. 

3.1.1 Risiko og vesentlighetsvurdering 

 

• Det har ikke vært gjennomført generell eierskapskontroll i Trøndelag fylkeskommune, 

men eierskapskontroller i MiST og Blått kompetansesenter. Det bør gjennomføres en 

gjennomgang av eierskapsmeldinger og annen eierskapsoppfølging, og det kan være 

aktuelt å starte med det når en plan er vedtatt 

• Fylkeskommunens innkjøpsstrategi i AtB (og Statens veivesen) var et av de prioriterte 

temaene i inneværende plan for forvaltningsrevisjon. En kombinasjon av 

eierskapsoppfølging og forvaltningsrevisjon i selskapet der dette temaet inngår kan 

være aktuelt. Åpenhet kan også være et tema i forvaltningsrevisjonen, også med tanke 

på medieoppslag om avviksmeldinger og manglende åpenhet.  

AtB: oppfølging av TRFKs 
innkjøpsstrategi/åpenhet (avvik)

Eierskapskontroll - fylkeskommunens 
eierstyring
Filminvest AS
Midt-Norsk Filmsenter AS
Vegamot AS
IKA Trøndelag IKS
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• Vegamot AS er regionalt bompengeselskap, med Trøndelag (66 %) og Møre og 

Romsdal (33 %) fylkeskommuner som eiere. Selskapet har svak likviditet og 

lønnsomhet, og ikke tilfredsstillende soliditet. Fylkeskommunen har garantert for gjeld. 

Fylkestinget behandlet en rapport fra gjennomgang av Vegamot i april 2020. I 

kontrollutvalgets behandling av saken ble besluttet at det ikke skulle gjennomføres 

kontroll av selskapet fra Trøndelag fylkeskommunes side. Vi mener at det kan være 

aktuelt med eierskapskontroll av Vegamot AS. 

I gjeldende plan for selskapskontroll er følgende selskap listet opp: 

1) Filminvest AS 

2) Midtnorsk Filmsenter As  

3) Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS  

4) Turnéteatret i Trøndelag AS  

Alle disse selskapene er aksjeselskaper. Revisor mener det kan være hensiktsmessig å se på 

andre selskapsformer også, og da kan f.eks. IKA Trøndelag være aktuelt selskap, hvor TRFK 

er største eier (19 % eierandel).  

Når fylkeskommunen har andeler sammen med andre, og spesielt når fylkeskommunen har 

majoritet, er det noen forventninger om fylkeskommunens handlinger/eierstyring oppi dette. 

Dette er igjen spesielt interessant i de selskapene hvor fylkeskommunen både har eierskap, 

og et ansvar gjennom det å være fylkeskommune. 

Viser til vedlegg 1 med oversikt over selskapet og andeler. 
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VEDLEGG 1 AKSJER OG ANDELER  
Note 5 i Årsregnskap for 2019 
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