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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp tidligere gjennomførte eierskapskontroller 
(tidligere selskapskontroll iht. gammel kommunelov) og forvaltningsrevisjoner.  
 
I 2019 ble det gjennomført en selskapskontroll av Steinkjerhallen AS i samarbeid med 
Trøndelag fylkeskommune, jf. kommunestyrets sak 20/19. Etter kommunestyrets behandling 
og det vedtaket som ble gjort var det en del punkter som kontrollutvalget hadde ansvar for å 
følge opp. Disse punktene ble kvitert ut av kontrollutvalget - endelig i sak 22/20, der 
kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser 
saken med dette som avsluttet. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering om den økonomiske situasjonen i løpet av 
høsten 2021. 

 
Bakgrunnen for vedtakets punkt 2, var at rapporten omtalte at det ville bli en endring i 
selskapets økonomiske situasjon fra 2022 i og med at låneavdragene da ville slå inn. Fra 
sammendraget i rapporten siteres: 
 

Den økonomiske situasjonen forverres i 2022 som følge av at selskapet skal begynne å 
betale avdrag på et lån hvor det tidligere har vært avdragsfrihet. Selskapet kan da være 
avhengig av hjelp fra eierne for å unngå konkurs hvis ikke inntektene økes betydelig. I 
tiden fremover jobber man med ulike tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen 
for selskapet, slik at selskapet står best mulig rustet økonomisk frem mot 2022. Her må 
man bare fortsette det gode arbeidet som gjøres, og sørge for at det er tilstrekkelig med 
ressurser i det videre arbeidet for å sikre god kontroll og økonomistyring. 

 
Link til hele rapporten: 
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2019/01/0010-Vedlegg-Selskapskontroll-Steinkjerhallen-AS.pdf 
 
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om hvordan eier har fulgt opp dette slik at 
selskapet kan møte disse økonomiske utfordringene som kommer. 
 
 
Vurdering 
Dette er oppfølging av tidligere sak kontrollutvalget har hatt til behandling, og 
kommunedirektøren er derfor bedt om å møte og gi kontrollutvalget en orientering.  
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering så fremt at kontrollutvalget 
ikke finner grunn til å følge opp saken ytterligere.  
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