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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med 
følgende problemstillinger:  

a. I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for Meråker kommunes 
eierinteresser i de enkelte selskapene?  

b. I hvilken grad har kommunen vedtatt overordnede prinsipper for 
eierstyring i de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i?  

c. Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for oppfølging og 
rapportering om sine selskaper? Hvis ja, følges disse? 

d. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger, kommunelovens bestemmelser og KS’ 
anbefalinger for god eierstyring? 

 
2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, 

ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 10. mars 2022.  

 
 
Vedlegg 
Vedtaksbrev - ekstra ressurser eierskapskontroll 
Særutskrift kommunestyrets sak 89/21 
Meråker -plan eierskapskontroll 2020-2024 
Plan eierskapskontroll 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 11.11.2021 (sak 23/21) diskuterte utvalget kontrollutvalgets 
timeressurser for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller i Meråker kommune. Ifølge 
kontrollutvalgets årsplan for 2021 var det lagt opp til at kontrollutvalget skulle foreta en 
bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på møtet i november.  
 
Sekretariatet opplyste i møtet om at utvalget ikke har nok ressurser til å foreta en bestilling 
av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll med mindre utvalget blir tildelt mer 
ressurser fra kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget har så langt i valgperioden kun foretatt forvaltningsrevisjoner og ingen 
eierskapskontroller i Meråker kommune. For å ivareta plikten til å gjennomføre regelmessige 
eierskapskontroller i tråd med kommuneloven § 23-4 anbefalte sekretariatet kontrollutvalget 
å be kommunestyret om kr. 100 000.   
 
Kontrollutvalget mente imidlertid at det bør foretas en kombinert 
eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Meråker Alipinsenter AS slik plan for 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon legger opp til. Kontrollutvalget fattet enstemmig 
følgende vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om en økning i budsjett for revisjonskostnader med kr. 
500 000 for å kunne bestille en kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Meråker alpinsenter AS. 



På kommunestyrets møte 29.11.2021 (sak 89/21) fattet kommunestyret følgende vedtak:  
Budsjettet for kontrollutvalget økes med kr. 100.000,- i 2022 for å gjennomføre 
eierskapskontroll i tråd med kravene i kommunelovens § 23-4. 
 
Vurdering og konklusjon 
Kommunestyret har innvilget en økning i budsjett for kontrollutvalget med kr. 100 000 for at 
det skal kunne gjennomføres eierskapskontroll i tråd med kravene i kommuneloven § 23-4.  
 
Kr. 100 000 er ikke tilstrekkelig for å kunne gjennomføre en kombinert eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Meråker alpinsenter AS slik kontrollutvalget ønsket. Sekretariatet 
foreslår derfor å utsette en slik bestilling til neste valgperiode, og heller bestille en generell 
eierskapskontroll nå.  
 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 ble utarbeidet basert på en risiko-og 
vesentlighetsvurdering i Meråker kommune. I risiko- og vesentlighetsvurderingen som er 
utarbeidet av Revisjon Midt-Norge er generell eierskapskontroll i kommunen oppført som det 
området med størt risiko. Dette står også oppført som 1. prioritet i plan for eierskapskontroll 
for Meråker kommune.  
 
Ettersom kontrollutvalget ikke fikk innvilget mer enn kr. 100 000 anbefaler sekretariatet at 
kontrollutvalget bestiller en generell eierskapskontroll hvor revisjonen ser på hvordan 
kommunen generelt utøver sitt eierskap i selskaper som kommunen har eierinteresser i.   
 
 
 


