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Om eierskapskontroll 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan.  

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper i form av eierskapskontroll. Eierskapskontroll innebærer å 
kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lov og 
forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god eierstyring. 

Plan for eierskapskontroll 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram på neste side. På side fire følger en oversikt over 
kommunens eierskap per 31.12.2019. 
 
Planen er basert på revisors forslag til prioritering gjennom risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, behandlet i kontrollutvalget 15.06.2020, sak 12/20.  

Risikobildet i kommunen og selskapene kan endre seg over tid, og behovet for enkelte av de 
prioriterte eierskapskontrollene kan falle bort. For å ta høyde for eventuelle endringer er det 
foreslått flere eierskapskontroller enn kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre i 
planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget totalt 740 timer til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Det gir en gjennomsnittlig årlig ressurs på 185 
timer.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av eierskapskontrollen 
til kommunestyret med innstilling til vedtak. Kontrollutvalget har ansvar for å påse at 
kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere om oppfølgingen til kommunestyret. 
Rapporteringen skjer vanligvis gjennom kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte 
tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 
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Prioritert tema/selskap Eksempel på spørsmål/innretning 

Oppfølging av 
eierskapsmeldingen 

- Har kommunen fastsatt mål for 
kommunens eierskap?  

- Har kommunen vedtatt overordnede 
prinsipper for eierstyring av selskapene 
den har eierinteresser i? 

- Har kommunen etablert tilfredsstillende 
rutiner for rapportering om selskapene 
mellom eierrepresentant og 
kommunestyre?   

 
Interkommunalt arkiv 
Trøndelag IKS 

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

Nord-Trøndelag krisesenter 
IKS 

 

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

Trønderenergi AS Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd 
med lov og forskrift, egne vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring? 
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Oversikt over Tydal kommunes eierskap 

Selskapets navn Eierandel, 
prosent 

Balanseført verdi 
31.12.2019 

Egenkapitalinnskudd KLP   5 862 756 

Kommunekraft AS  31 % 318 

Naboer AB  200 

AL Biblioteksentralen  1 

Allskog  0,03 % 25 000 

Studiesenteret.no AS*) 6,67 % 30 000 

Revisjon Midt-Norge SA 0,54 % 15 000 

Konsek Trøndelag IKS 1,1 % 25 000 

Trønderenegi AS 0,17 % 10 000 000 

IKA Trøndelag IKS**)    

Nord-Trøndelag krisesenter IKS **)   

Midt-Norge 110-sentral IKS **)   

Innherred Renovasjon IKS **)   

 

*) Studiesenteret er ifølge Brønnøysundregistrene oppløst 4.10.2019 og oppløat 7.7.2020. 
Kommunens eierandel er oppgitt til å være 0,8 %. 

**) Kommunens eierskap i disse selskapene framgår ikke av årsregnskapet. 
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