
  

Eierskapskontroll - Bestilling av nytt prosjekt  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 25.10.2021 35/21 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 21/307 - 1 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll - Tindved Kultuhage AS 
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 

. 
 
Saksopplysninger 
Revisjon Midt-Norge har meldt inn ledige ressurser og har behov for å få inn nye bestillinger 
av eierskapskontroller fra kontrollutvalget. 
 
Status iht. plan for eierskapskontroll 2020-2024:  

1. Tindved Kulturhage AS                                     - ikke startet 
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS           – Startet i 2021  

(Levering 2022, inkluderer også forvaltningsrevisjon.  
 Kontrollen utføres i samarbeid med de andre eierne i selskapet) 

3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS                    - ikke startet 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen om de mener det er riktig. 
 
Tas det utgangspunkt i planen og prioriteringsrekefølgene er det Tindved Kulturhage AS som 
står for tur. (Tindved Kulturhage AS var gjenstand for selskapskontroll i 2012, se 
kommunestyrets sak 069/12 fra møtet den 25.06.2012.) 
 
Eierandelen i Tindved Kulturhage AS er slik: 

Verdal Kommune                          45,3% 
COOP Midt Norge                         45,3% 
SIVA                                                4,5% 
Sparebank 1 Midt-Norge                 3,7% 
Gjensidige Forsikring                      1,2% 
SUM                                            100,00% 

En eierskapskontroll er som regel en undersøkelse om utøvelsen av eierskapet i selskapet er 
i tråd med kommunens egne prinsipper, selskapslovgivningen og etablerte normer for god 
eierstyring. Det er normalt kommuneloven, aksjeloven og KS sine anbefalinger om god 
eierstyring som legges til grunn for undersøkelsen. 
 
Normalt beregnes det +/- 100 timer til en eierskapskontroll. 
 
Når kontrollutvalget har valgt prosjekt og foretatt bestilling, vil revisor utarbeide utkast til 
prosjektplan. 
 
Vurdering 
Det er positivt at det er mulig å komme i gang med et nytt prosjekter allerede i år.  
 
Iht. planverkene er det eierskapskontroll Tindved Kulturhage AS som står for tur. 
Kontrollutvalget er delegert myndighet til å omprioritere, men en er ikke kjent med forhold 
som tilsier at det vil være riktig å omprioritere iht. vedtatt plan. 
 



Saken legges frem med forslag om å bestille eierskapskontroll Tindved Kulturhage AS, og be 
revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 
 
På bakgrunn av prosjektplanen kan kontrollutvalget foreta endelig beslutning og vinkling av 
prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 


