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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for eierskapskontroll 2021-2024 og sender planen til 
behandling i fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 

1. Fylkestinget vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen. 

2. Fylkestinget delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 
gjennom planperioden. 

 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 TRFK. (L)(63053) 
Risiko- og vesentlighet Trøndelag fylkeskommunes eierskap 
Risiko og vesentlighetsvurdering - eierskap 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av eierskap i selskaper hvor 
fylkeskommunen har eierinteresser. Det skal utarbeides en plan for eierskapskontroller, som 
vedtas av Fylkestinget selv. 

Eierskapskontroller er undersøkelse om eierskapet utøves i samsvar med; lov og forskrift, 
fylkeskommunens eiermelding, fylkeskommunale vedtak eller etablerte normer for god 
eierstyring. 

Tidligere behandlinger i kontrollutvalget 
I kontrollutvalgets møte 9. februar 2021 i sak 1/21 var fylkeskommunens eierrepresentanter 
invitert. May Britt Lagesen orienterte utvalget om sine erfaringer og kunnskap om de 
selskapene hun representerer på vegne av Trøndelag fylkeskommunen. Terje Sørvik 
orienterte utvalget om sine erfaring og kunnskap om de selskapene han representerer på 
vegne av Trøndelag fylkeskommunen. Fylkesrådmann orienterte utvalget om selskaper og 
administrasjonens oppgaver i forbindelse med fylkeskommunes eierskap. 

I kontrollutvalgets møte 23. mars 2021 ble forslag til plan for eierskapskontroll behandlet. 
Sekretariatet forklarte kort om vedlagt oversikt over selskaper hvor eierskapskontroll kan 
være hensiktsmessig og litt om hvordan denne ble utarbeidet. Videre besvarte sekretariatet 
spørsmål fra utvalget om sekretariatets vurderinger som la til grunn for selskaper som står i 
selve planen, både de uprioriterte og de prioriterte. 

Det ble under behandling av saken opplyst om at fylkesutvalget nylig behandlet sak om 
Trondheim Stasjonssenter AS som kan innebære endrede forutsetninger i risiko- og 
vesentlighet. Videre ønsker kontrollutvalget tid til å vurdere forhold ved enkelte selskaper. 
Saken ble derfor utsatt til kontrollutvalgets møte 6. april 2021. 

Plan for eierskapskontroll 
Det vedlagte utkastet til plan for eierskapskontroll bygger på sekretariatets vurderinger av de 
selskaper og opplysninger om disse, revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering, innspill fra 
flere av fylkeskommunens eierrepresentanter og innspill fra fylkesrådmannen. 

Sekretariatet har vurdert selskapenes vesentlighet for fylkeskommunens tjenesteleveranse 
og som virkemiddel for å oppfylle ulike målsetninger, eksempelvis på kultur- og 



næringsområdet. Risikoen er dels knyttet til økonomiske resultater, dels til risiko for 
manglende måloppnåelse. Stiftelser er ikke vurdert, fordi de er selveiende rettssubjekter. 
Sekretariatet har heller ikke vurdert selskaper eller kulturtilbud som kun ytes gis tilskudd. 

Etter siste møte er det innhentet opplysninger om Trondheim Stasjonssenter AS. Vedtak i 
saken er lagt ved som referatsak til dagens møte, men hele saksfremlegget med vedlegg 
finnes her. Fylkeskommunen vil benytte seg av forkjøpsretten til aksjene og dermed eie, men 
fylkestinget ønsker ikke å leie. Dette øker risikoen for manglende fremdrift for prosjektet eller 
at økonomisk tap. 

Vurderinger og konklusjon 
Sekretariatets vurdering er det aller vesentligste de samme som ved forrige behandlingen. 

Når det gjelder Trondheim Stasjonsenter er fortsatt en del uavklarte forhold knyttet 
eierskapet. Selskapet er derfor fortsatt foreslått som et av flere prioritert selskap i planen. Det 
må understrekes at det ikke er hensiktsmessig med en eierskapskontroll av Trondheim 
stasjonsenter før slutten av 2022 eller tidlig 2023. 

Kontrollutvalget bør på selvstendig grunnlag vurdere prioriteringene i planforslaget. 
Planforslaget sendes til videre behandling i fylkestinget. Kontrollutvalget bør be fylkestinget 
om delegert myndighet til å endre rekkefølgen på prioriteringene og eventuelt ta inn nye 
områder, om det skulle bli nødvendig i planperioden. 
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