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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll 2021-2024 og plan for 

forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
av Orkland Energi Holding AS. 

2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets møte 07.12.2021.  

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Utrykt vedlegg: 
Plan for eierskapskontroll 2021-2024, vedtatt av kommunestyret 27.01.2021 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av Orkland kommunestyre 24.06.2020. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
eierskapskontroll 2021-2024 og plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 for Orkland 
kommune, lagt premissene for eierksapskontroller og forvaltningsrevisjonsarbeidet til og med 
2024.   
 
Vi gjengir omtalen av prosjektet Orkland Energi Holding AS fra plan for eierskapskontroll 
2021-2024 og plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024: 
 
Eierskapskontroll: 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og 
etablerte normer for god eierstyring? 

 
Forvaltningsrevisjon: 

I en forvaltningsrevisjon kan det være aktuelt å undersøke om selskapet oppfyller 
formålet og om det etterlever eiernes forutsetninger. Andre problemstillinger kan være 
om selskapet har et tilstrekkelig skille mellom markeds- og monopoldelen av driften, 
håndteringen av habilitet, om selskapet har en tilfredsstillende internkontroll og om det 
er hensiktsmessig rapportering mellom selskapene i konsernet. 

 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger 
som skal legges til grunn for bestillingen.  
 
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Konklusjon 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av 
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 24.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 
07.12.2021. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 


