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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Lundemo Bruk AS - prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
eierskapskontroll 2021-2024, lagt premissene for eierskapskontrollarbeidet ut 2024.  
 
På kontrollutvalgets møte 22. april 2021 bestilte utvalget en eierskapskontroll av Lundemo 
Bruk AS. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 15/21: 
1. Kontrollutvalget bestiller en generell kontroll av kommunens eierstyring, samt en 

eierskapskontroll av  AS Lundemo Bruk (prioritering 1 og 2 i plan for eierskapskontroll). 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 20.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets møte 10.06.2021. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
I kontrollutvalgets bestilling til revisjonen ble følgende spørsmål stilt: 
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og 
etablerte normer for god eierstyring? 
 
 
Revisjonen har utarbeidet følgende problemstilling for prosjektet: 
Utøver Melhus kommune sin eierstyring av Lundemo Bruk AS i samsvar med gitte føringer 
og anbefalinger. 
 
Undersøkelsen avgrenses til å belyse følgende delproblemstillinger: 
• Inneholder eierskapsstrategien anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Lundemo 

Bruk AS? 
• Er eierstyringen i Lundemo Bruk AS i tråd med gitte føringer inkl. kommunikasjon mellom 

eier og selskap? 
• Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og 

habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 
 
Eierskapskontroll av Lundemo Bruk AS gjennomføres med et timeforbruk på inntil 100 timer.  
Levering av endelig rapport til kontrollutvalgets sekretariat er 01.11.2021. Rapporten kan da 
behandles på kontrollutvalgets møte 2.desember og på kommunestyrets møte 14. 
desember. 
 
Oppdragsansvarlig revisor Tor Arne Stubbe vil orientere om problemstillinger og 
gjennomføring av eierskapskontrollen på møtet 10. juni. Kontrollutvalget må da benytte 
anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg. 
 



Vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at spørsmålet kontrollutvalget formulert i sin bestilling til 
revisjonen fanges opp av revisors forslag til problemstillinger. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, 
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
 


