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Om eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er fastsatt i Kommunelovens § 23-2 og § 23-4: «Kontrollutvalget skal påse 
at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.» 
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 
gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper 
for eierstyring.»  

Plan for eierskapskontroll 
Planen er hjemlet i § 23-4 i Kommuneloven: «Kontrollutvalget skal minst en gang i valg-
perioden (…) utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen 
skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.» 

Utgangspunktet for planarbeidet er dokumentet Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.   
Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og derfor kan behovet 
for enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene falle bort, og nye bli aktuelle. 

Forvaltningsrevisjon i selskaper er en del av planen for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
Selskaper som er prioritert der, bør samtidig ha eierskapskontroll, og blir ført opp også i planen 
for eierskapskontroll. 

Ressurser 
Samlet for fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1360 timer til forvaltnings-
revisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontroll gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Utvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. Etter 
fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget, som legger rapporten fram for 
kommunestyret med innstilling til vedtak. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjør klart at kontrollutvalget har ansvar for å se til at 
kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere om oppfølgingen til kommunestyret, 
vanligvis gjennom kontrollutvalgets årsrapport. 

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll 
Forslaget til prioriterte eierskapskontroller går fram av oversikten på neste side. I tillegg følger 
liste over kommunens eierinteresser i selskaper. 
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Prioritert selskap Begrunnelse og forslag til vinkling/innretning  
 
 

1. Brannvesenet Midt IKS  Selskapet er ført opp som 4. prioritet i Inderøy 
kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, 
og det bør samtidig foretas eierskapskontroll.  
Tjenestens akuttoppgaver er svært viktig for 
innbyggerne. 

2. VIDU AS Etter sammenslåingen av vekstbedriftene i fire 
kommuner vil det være interessant å se på hvordan 
Inderøy kommune ivaretar eierskapet i dette nye, 
heleide aksjeselskapet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Inderøy kommunes eierinteresser i selskaper 
 

Navn, formål Eierandel Merknad 

VIDU AS 100,0 %  

Inderøy kulturhus AS 100,0 %  

Sundsøya eiendom AS   34,0 %  

AS Reko   12,5 %  

IFjobb AS     8,3 %  

Nord-Trøndelag elektrisitetsverk AS     4,5 %  

Leksvik industriell vekst holding AS     2,2 %  

Innherred interkommunale legevakt IKS   18,4 %  

Brannvesenet Midt IKS   13,7 % I plan for 
forvaltningsrevisjon 

Innherred renovasjon IKS     7,3 %  

Nord-Trøndelag krisesenter IKS     4,8 %  

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS     2,3 %  

Konsek Trøndelag IKS     2,0 %  

 


