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Trøndelag fylkeskommunes eierskap: Vurdering av risiko- og vesentlighet  

Eierskap i området opplæring 

Selskap Idrettstunet AS 

Formål Utleie av husvære og annen overnatting, samt hva hermed står i forbindelse, 
herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 1 098 000, resultat 378 000. Meget god likviditet, tilfredsstillende 
lønnsomhet og god soliditet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Vesentlig del av driften for Meråker videregående skole. 

Prioritering  Lav 

 

Selskap Sportstunet AS 

Formål Utleie av husvære og annen overnatting, samt hva hermed står i forbindelse, 
herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 885 000, resultat 562 000. Meget god likvidtet og soliditet, god 
lønnsomhet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Vesentlig del av driften for Meråker videregående skole. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Vigo IKS 

Formål Kjøpe inn, videreutvikle og utvikle, eie og/eller forestå drift av IKT-systemer til 
bruk for videregående skole. Herunder felles inntaks- og forvaltningssystem for 
elever/lærlinger (VIGO), og andre skoleadministrative systemer som står i 
naturlig sammenheng med dette.  

Nøkkeltall Driftsinntekter 23 874 000, resultat –11 120. Meget god likviditet og soliditet, 
ikke tilfredsstillende lønnsomhet. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Høy. Viktig selskap for undervisning og videregående opplæring i Norge. 

Prioritering  Middels. Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av VIGO 
IKS i 2018-2019. 

 

 

Selskap Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF 

Formål Tilby spesialisthelsetjenester og tilrettelagt tannbehandling til befolkningen i 
Midt-Norge. Heve kompetansen innenfor offentlig og privat tannhelsetjeneste i 
regionen. Forskning, utvikling og innovasjon. 

Risiko Lav. Er organisert under administrasjonen.  

Vesentlighet Høy. Selskapet er vesentlig på grunn av formålet: Tilby spesialisttjenester og 
heve kompetansen innenfor tannhelsetjenesten i tannhelsetjenesten i regionen. 

Prioritering  Lav 

 

Eierskap i Nærings- og bostedsutvikling  

Selskap Innovasjon Norge 

Formål Være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende 
næringsutvikling i hele landet. 

Nøkkeltall Driftstinntekter 1 734 153 000, resultat 139 627. 

Risiko Lav. Fylkeskommunen har en liten eierandel (2,58 %). Staten eier 51 %. 

Vesentlighet Høy. Vesentlig som virkemiddel i næringsutviklingen. 

Prioritering  Lav  
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Selskap Tidligfasefondet AS 

Formål Investere i bedrifter med vekstpotensial i Nord-Trøndelag, gjennom  f. eks 
emisjoner og andre finansielle instrumenter som gir eierandeler i selskapene. 
Fondet skal søke å oppnå markedsmessig avkastning på investert kapital 
gjennom utvikling og realisering av investeringsporteføljen. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 200 000, resultat –1 088 000. Meget god likviditet og soliditet, 
svak lønnsomhet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Fondet skal sikre markedsmessig avkastning på investert kapital. 
Vesentlig for bedrifter med vekstpotensial i Trøndelag. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap T:lab AS 

Formål Yte tjenester til forretningsutvikling, nyskaping og kommersialisering i Nord-
Trøndelag. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 9 547 000, resultat 623 000. Meget god likviditet og soliditet, svak 
lønnsomhet. 

Risiko Lav.  

Vesentlighet Lav/middels. Lav økonomisk vesentlighet for fylkeskommunen, eier 5.3%. 
Middels vesentlighet som næringspolitisk virkemiddel. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Leiv Eiriksson Nyskaping AS 

Formål Å bidra til verdiskapning og virksomhetsutvikling i norsk nærings- og samfunnsliv 
gjennom å arbeide for kommersialisering av teknologi- og forskningsbaserte 
forretningsideer. Selskapet kan engasjere seg som aksjonær eller på andre 
måter i andre foretak. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 999 000, resultat – 1 206 000. Ikke tilfredsstillende likviditetsgrad, 
svak lønnsomhet, og meget god soliditet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Lav. Fylkeskommunen eier i underkant av 2 % 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Tjeldbergodden Utvikling AS 

Formål Markedsføre og videreutvikle Tjeldbergodden, Taftøyan Næringspark og 
regionen rundt. Selskapet kan eie aksjer eller andeler i annen virksomhet som 
etableres eller planlegges etablert på Tjeldbergodden for å bidra til utvikling av 
ny industriell virksomhet i området. Selskapet kan også engasjere seg i 
energiproduksjon, energiomsetning og andre tiltak som etableres eller er 
etablert på Tjeldbergodden eller andre steder. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 3 013 000, resultat 5 345 000. Meget god likviditet, lønnsomhet 
og soliditet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Lav. Lav eierandel 3.87 % lav økonomisk vesentlighet.  

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Trondheim bussterminal AS 

Formå Delta ved bygging av ny fellesterminal i Trondheim ved deltakelse i et 
utbyggingsselskap eller på annen måte, samt forestå driften av bussterminalen. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 100 000, resultat – 2 555 000. Ikke tilfredsstillende likviditet, 
lønnsomhet eller soliditet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Innrapporterte opplysninger til Brønnøysundregisteret viser at 
selskapet eier 40% av Trondheim Stasjonssenter. 

Prioritering  Lav. 
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Selskap Trondheim stasjonssenter 

Formål Forestå utvikling av området Trondheim stasjonssenter, herunder erverve 
tomtegrunn, bygge ut og utvikle eiendommen, inkludert utvikling av terminal for 
buss-, tog- og båttrafikk og etablering av parkeringsarealer for biler, samt forestå 
utleie eller salg av hele eller deler av eiendommen. Selskapet skal for øvrig delta 
som aksjonær i andre selskaper og naturlig tilknyttet virksomhet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 0, resultat –1 4 12 000. Ikke tilfredsstillende likviditet eller 
lønnsomhet, god soliditet. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Middels. Trøndelag fylkeskommunen eier indirekte 40 % av selskapet. 

Prioritering  Middels. I slutten av planperioden. 

 

Selskap Trøndelag Reiseliv AS 

Formål Ressurs- og kompetansesenter med oppgave å bidra til økt lokal verdiskapning 
for reiselivet i Trøndelag. Selskapets hovedoppgaver er markedsføring/ 
markedsarbeid på vegne av Trøndelag, utvikling og kompetanse/rådgivning 

Nøkkeltall Driftsinntekter 11 507 000, resultat 16 000. Meget god likviditet og soliditet, ikke 
tilfredsstillende lønnsomhet 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Middels.  

Prioritering  Lav 

 

Selskap Oi! Trøndersk mat og drikke AS 

Formål Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! 
salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 17 430 000, resultat 846 000. Likviditet, lønnsomhet og soliditet er 
god 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Næringspolitisk virkemiddel for fylkeskommunen 

Prioritering  Lav 

 

Selskap Blått kompetansesenter AS 

Formål Selskapet skal legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter på 
Frøya. Herunder aktivitet som inkluderer leietakere i bygget og det regionale 
næringslivet i marin sektor. 

Nøkkel Driftsinntekter 5 211 000, resultat 354 000. Soliditet, lønnsomhet og likviditet er 
svært god. 

Risiko Lav.  

Vesentlighet Middels. Senteret er en viktig satsing innen regional utvikling for TRFK. 
Selskapet er blant annet finansiert med ansvarlig lån fra TRFK. 

Prioritering  Lav. Eierskapskontroll ble gjennomført i 2020. 

 

Selskap Sikkerhetssenteret Rørvik AS 

Formål Produksjon og salg av simulatorbaserte opplæringstilbud for marin og maritim 
sektor. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 10 252 000, resultat - 3 113 000. Likviditet er tilfredsstillende. 
Lønnsomhet er ikke tilfredsstillende, meget god soliditet. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Lav. Eierskapet i selskapet fremstår ikke som vesentlig, eier 23 %. I tidligere 
eierskapsmelding til Trøndelag fylkeskommune er det anbefalt at 
fylkeskommunen kan selge seg ut. 

Prioritering  Lav. 
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Selskap Naboer AB 

Formål Selskapet skal utvikle, drifte, styrke og informere om forbindelse mellom 
Jämtland og Trøndelag. Hensikten er å skape gjensidige merverdier gjennom 
interregional utvikling. 

Risiko Lav. Selskapet er offentlig finansiert, med en stabil økonomi. Eventuell risiko 
knyttes til evnen til å oppnå mål. Ut fra omtale i politiske organer synes 
inntrykket å være positivt. 

Vesentlighet Middels. Selskapet er av fylkesrådmannen beskrevet som et viktig verktøy for 
samarbeid mellom Trøndelagsfylkene og Jämtland. 

Prioritering  Lav 

 

Selskap Sentrumsgården AS 

Formål Utleie og økonomisk virksomhet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 1 547 000, resultat 314 000. Likviditet og soliditet er meget god. 
Svak lønnsomhet. 

Risiko Lav.  

Vesentlighet Lav. Fylkeskommunen eier 15% har helt siden 2008 ønsket å selge aksjene. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Lierne Nasjonalparksenter IKS 

Formål Senteret skal være et informasjonssenter for Lierne nasjonalpark og Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark og skal formidle kunnskap og opplevelser om kultur, 
natur og naturbruk 

Nøkkeltall Driftsinntekter 3 532 000, resultat 168 000. Meget god likviditet, lønnsomhet og 
soliditet. 

Risiko Lav 

Vesentlighet Høy. Selskapet er offentlig heleid og utfører en viktig samfunnsoppgave. 

Prioritering  Lav 

 

Eierskap i området fylkesveger og kollektivtrafikk  

Selskap AtB AS 

Formål Kollektivselskap som med utgangspunkt i det offentlige kollektivtilbudet har 
ansvaret for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og 
markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag i tråd med eiers 
målsettinger. Selskapet skal i tillegg drive virksomhet som er tilknyttet eller 
støtter kjernevirksomheten. Selskapet har ikke til formål å skaffe eier økonomisk 
vinning, men skal bidra til at eier når sine samferdselspolitiske mål. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 2 062 568 000, resultat 5 056 000. Likviditet og soliditet er 
tilfredsstillende, lønnsomhet er svak. 

Risiko Høy. Negativ økonomisk utvikling, markedsendringer som følge av covid-19. 
Fylkesordfører er eierrepresentant i generalforsamling. 

Vesentlighet Høy. Samfunnskritisk tjenestetilbud. Selskapet er heleid av fylkeskommunen og 
forvalter store økonomiske verdier. 

Prioritering  Høy 
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Selskap Vegamot AS 

Formål Selskapet skal sørge for finansiering og drift av bompengeprosjekter i Trøndelag 
og Møre og Romsdal i samarbeid med eierne gjennom bompengeavtaler med 
Samferdselsdepartementet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 1 123 324 000, resultat 17 181 000. Likviditet, lønnsomhet og 
soliditet ikke tilfredsstillende. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Høy. Selskapet leverer viktig tjenester. 

Prioritering  Middels. Kontrollutvalget besluttet å ikke gjennomføre en eierskapskontroll (sak 
17/20). Revisjon Midt-Norge viser i sin risiko- og vesentlighetsvurdering til at en 
kontroll av eierskapet kan være hensiktsmessig.  

 

Selskap Steinkjerhallen AS 

Formål Bygge og drive idrettsanlegg på Guldbergaunet til bruk for Steinkjer kommune 
og Nord-Trøndelag fylkeskommune, og som regional trenings- og 
konkurransearena for idrett. Anleggene skal også brukes til andre formål som de 
kan være tjenlige til. Selskapet skal også drive med utleie av eiendom og 
beslektet virksomhet. Selskapet er uten eget økonomisk formål.  

Nøkkeltall Driftsinntekter 23 193 000, resultat 1 157 000. Likviditet: meget god. Svak 
soliditet og lønnsomhet. 

Risiko Middels.  

Vesentlighet Middels. Selskapet er viktig for idretts- og kulturlivet i Steinkjer-regionen. 

Prioritering  Lav. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll gjennomført i 2019.  

 

Selskap Kolstad Arena AS 

Formål Prosjektere, oppføre, eie og drive Kolstad Arena med tilhørende virksomhet, 
samt deltagelse i andre selskap med tilknytning til denne virksomheten. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 15 000 000, resultat 1 032 000. Meget god likviditet. Svak 
lønnsomhet og ikke tilfredsstillende soliditet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Selskapet er viktig for idretts- og kulturlivet i Trondheims-regionen. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Meldalshallen AS 

Formål Å oppføre, eie og drifte Meldalshallen og det som står i den forbindelse. 
Selskapet er uten eget økonomisk formål. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 1 060 000, resultat 214 000 

Risiko Lav. Meget god likviditet og soliditet. Tilfredsstillende lønnsomhet. 

Vesentlighet Middels. Hallen er en viktig del av det videregående tilbudet på Løkken. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Midtnorsk Filmsenter AS 

Formål Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en faglig og 
kunstnerisk utvikling av Midtnorsk filmproduksjon. Forvalter midler til 
filmproduksjon og bidrar med kompetansehevende tiltak. Skal bidra til å 
realisere kulturpolitiske målsettinger. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 11 220 000, resultat 4 000. Likviditet: Tilfredsstillende, 
lønnsomhet: Ikke tilfredsstillende, soliditet: Svak. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Middels. Selskapet er viktig for å nå fylkeskommunens kulturpolitiske 
målsetninger innenfor filmbransjen. 

Prioritering  Middels. Revisjonen har vurdert selskapet til middels i sin risiko- og 
vesentlighetsvurdering. I forrige plan for selskapskontroll var selskapet satt på 
prioritert liste.  
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Selskap Filminvest AS 

Formål Selskapets formål er å legge til rette for audiovisuell produksjon i hele regionen. 
Fondet skal i hovedsak tilby finansiering til spillefilm, større dokumentarer, 
tv-serier og spillproduksjon. Selskapet skal både tilby finansiering og bidra til 
utvikling av produksjoner med regional bransje. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 19 703 000, resultat 26 000. Ikke tilfredsstillende likviditet. 
Soliditet, ikke tilfredsstillende. Svak lønnsomhet. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Middels. Selskapet er viktig for å nå fylkeskommunens kulturpolitiske 
målsetninger innenfor filmbransjen 

Prioritering  Middels. 

 

Selskap Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) 

Formål Å drive et nasjonalt kultursenter på Stiklestad og alt som dermed står i 
forbindelse, herunder konsolidert museum. Selskapet driver også 
hotellvirksomhet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 66 219 000, resultat –2 122 000. Svak likviditet, ikke 
tilfredsstillende lønnsomhet og god soliditet. 

Risiko Middels. Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap 
hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50 prosent av 
aksjene hver. SNK har ansvar for drift av et konsolidert museum og et hotell 
som er en integrert del av kulturhuset på Stiklestad. Driftsselskapet er et heleid 
datterselskap av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. 

Vesentlighet Høy. Det er stor interesse for senteret lokalt og regionalt. Selskapet ivaretar 
viktige funksjoner på alle forvaltningsnivå. 

Prioritering  Middels.  

 

Selskap Trøndelag Teater AS 

Formål Å drive teatervirksomhet i Trondheim og omliggende region inkludert 
turnéer/gjestespill. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 135 880 000, resultat 445 000. Ikke tilfredsstillende likviditet, svak 
lønnsomhet og god soliditet. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Middels. Viktig kulturpolitisk virkemiddel for regionen. 

Prioritering  Lav 

 

Selskap Turneteatret i Trøndelag AS 

Formål Primært som mål å produsere og formidle profesjonell scenekunst til 
befolkningen i Trøndelag. 

Nøkkeltall  Driftsinntekter 26 038 000, resultat 821 000. Likviditet er tilfredsstillende, 
tilfredsstillende lønnsomhet og meget god soliditet. 

Risiko Lav 

Vesentlighet Middels. Viktig kultur- og distriktspolitisk virkemiddel.  

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Kunsthall Trondheim AS  

Formål En visningsarena og laboratorium for samtidskunst av høy kvalitet på et 
internasjonalt nivå. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 7 852 000, resultat – 235 000. Tilfredsstillende likviditet, Ikke 
tilfredsstillende lønnsomhet og god soliditet. 

Risiko Lav. 

Vesentlighet Middels. Viktig kulturpolitisk institusjon for regionen.  

Prioritering  Lav 
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Selskap Museet Midt IKS 

Formål Drive museal virksomhet i Namdalen gjennom felles drift av museene i de 
deltakende kommunene samt annen virksomhet som naturlig hører til, blant 
annet ved å; være kompetansesenter, drive kunnskapsutvikling, forskning og 
formidling og ta vare på bygninger, gjenstander, bygningsmiljø og anlegg  

Nøkkeltall Driftsinntekter 36 595 000, resultat 960 000. God likviditet, svak lønnsomhet og 
meget god soliditet. 

Risiko Lav.  

Vesentlighet Middels. Viktig kulturpolitisk virkemiddel i Namdalsregionen. Forvalter viktig del 
av kulturarven.  

Prioritering  Lav. Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fikk gjennomført en eierskapskontroll av 
selskapet i 2017. 

 

Selskap Museene i Sør-Trøndelag (MIST) 

Formål Berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse. Basisfunksjonene 
innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være preget av høy kvalitet og 
sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt. 
Selskapet skal arbeide for å styrke det lokale engasjementet for kunst, 
kulturhistorie og kulturvern. Selskapets formål er ideelt og skal ikke betale 
utbytte. 

Risiko Lav. God likviditet, tilfredsstillende lønnsomhet og god soliditet.  

Vesentlighet Høy. Det er stor interesse for senteret lokalt og regionalt. Selskapet ivaretar 
viktige funksjoner på alle forvaltningsnivå. 

Prioritering  Lav. Kontrollutvalget i Trøndelag og Trondheim fikk gjennomført en 
selskapskontroll av selskapet i 2018.  

Eierskap i område Administrasjon og administrasjonslokaler 

Selskap Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS (IKA) 

Formål Selskapet skal legge forholdene til rette for ivaretakelse av arkivloven og 

fungere som arkivdepot for eierne. Arkivmaterialet skal gjøres tilgjengelig for 

offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. Selskapet 

skal også oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. 

Risiko Lav. Lav økonomisk risiko. Fylkesrådmannen er eierrepresentant, en av hans 
medarbeidere er styrerepresentant. Dette medfører en risiko for 
habilitetsproblemer. 

Vesentlighet Høy. Selskapet leverer tjenester av stor samfunnsnyttig verdi. 

Prioritering  Lav. 

 

Selskap Fylkets hus AS  

Formål Å eie og leie ut fast eiendom, samt annen virksomhet som naturlig står i 
forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende formål. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 7 770 000, resultat 1 171 000. Likviditet meget god, lønnsomhet 
svak, soliditet meget god. 

Risiko Lav.  

Vesentlighet Lav. Selskapet eier og leier ut kontorlokalene på Steinkjer 

Prioritering  Lav 
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Selskap Fylkeshuset AS 

Formål Bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av administrasjonsbygg med tilliggende 
funksjoner for Trøndelag Fylkeskommune og virksomhet som står i den 
forbindelse. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 3 666 000, resultat – 111 000. Likviditet er ikke tilfredsstillende, 
lønnsomhet er svak, god soliditet. 

Risiko Lav 

Vesentlighet Lav. Selskapet eier og leier ut kontorlokalene i Trondheim 

Prioritering  Lav 

 

Selskap STFK Eiendom AS 

Formål Kjøp, salg og utvikling av eiendommer for offentlige formål, og det som står i den 
forbindelse. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 0, resultat –255 000. Ikke tilfredsstillende likviditet, svak 
lønnsomhet og god soliditet. 

Risiko Lav 

Vesentlighet Lav. Ingen aktivitet i selskapet. 

Prioritering  Lav 

 

Selskap Nord-Trøndelag Eiendom AS 

Formål Utvikling, drift, utleie og kjøp og salg av fast eiendom og annet som naturlig 
tilhører denne virksomheten. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 9 278 000, resultat –166 000. Svak likviditet, ikke tilfredsstillende 
lønnsomhet og soliditet 

Risiko Middels.  

Vesentlighet Lav. Utleie av kontorlokaler.  

Prioritering  Lav 

 

Selskap Nord-Trøndelag Eiendom II AS 

Formål Utvikling, drift, utleie og kjøp og salg av fast eiendom og annet som naturlig 
tilhører denne virksomheten. Selskapet skal drive sin virksomhet etter 
forretningsmessige prinsipper. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 252 000, resultat –354 000. Svak likviditet, ikke tilfredsstillende 
lønnsomhet og meget god soliditet. 

Risiko Middels. 

Vesentlighet Lav. Utleie av NTEs kontorlokaler på Steinkjer  

Prioritering  Lav 

 Eierskap i området politisk styring og kontrollorganer  

Selskap Konsek Trøndelag IKS  

Formål Levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg i tråd med gjeldende lov og 
forskrift. Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre 
selskaper og sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme 
hovedformålet. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 10 845 000, resultat 948 000, Meget god likviditet og soliditet, 
tilfredsstillende lønnsomhet. 

Risiko Ikke vurdert 

Vesentlighet Ikke vurdert 

Prioritering  Ikke vurdert 
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Selskap Revisjon Midt-Norge SA 

Formål Revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, 
i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov. 

Nøkkeltall Driftsinntekter 46 582 000, resultat 3 664 000, Meget god likviditet og soliditet, 
tilfredsstillende lønnsomhet. 

Risiko Ikke vurdert 

Vesentlighet Ikke vurdert. 

Prioritering  Ikke vurdert. 

 


