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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en generell 
eierskapskontroll i Meråker kommune innenfor en ressursramme på 120 timer, med levering 
til sekretariatet innen 5. september 2022.  
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Revisors uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 27.01.2022 (sak 01/22) å bestille en eierskapskontroll av 
kommunens eierstyring. Generell eierskapskontroll er prioritert som nr.1 i plan for 
eierskapskontroll 2020-2024. 
 
Revisor har utarbeidet en prosjektplan hvor det foreslås å avsette 120 timer til prosjektet, og 
levering til sekretariatet innen 30.06.2022.  
 
I bestillingsaken fremgikk det at kontrollutvalget ønsket å få følgende problemstillinger 
besvart: 

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? 

Revisor har tatt hensyn til utvalgets ønsker, og har oppstilt følgende problemstillinger: 
 
1. Er kommunens eierstyring i samsvar med utvalgte krav og anbefalinger?  
2. Er kommunens eierstyring i samsvar med eierskapsstrategien?  
3. Har kommunen system for oppfølging av sine eierskap og følges disse?  
 
Aktuelle revisjonskriterier for undersøkelsen vil være kommunelovens 
bestemmelser om eierstyring (kapittel 26) og KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse 
og kontroll (kapittel 3). Videre vil kommunens eierskapsmelding, inklusive kapittel 4, 5 og 6 
om prinsipper og strategier for kommunens eierskap også være relevant.  
 
For å svare ut problemstillingene vil revisor ta en gjennomgang av politiske saker knyttet til 
kommunens eierskap. Revisor vil også gjennomføre intervju med sentrale personer knyttet til 
kommunens eierstyring av selskapet som kommunens ordfører og kommunedirektør. Det 
kan tenkes at det vil være behov for intervju med flere. Det kan videre bli aktuelt å be om 
styringsdokument for et utvalg selskap som kommunen har eierinteresser i.    
 
 



Vurdering og konklusjon 
Den fremlagte prosjektplanen anses å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 01/22. 
Problemstillingene er egnet til å vurdere om kommunen ivaretar sine eierskap på en god 
måte og i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger.   
 
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen oppfyller kontrollutvalgets bestilling og at 
prosjektet derfor kan gjennomføres i henhold til prosjektplan. 
Likevel anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget på selvstendig grunnlag vurderer om 
prosjektplanen svarer til forventningene utvalget har til bestillingen. Kontrollutvalget kan be 
revisjonen gjennomføre undersøkelsen slik prosjektplanen legger opp til, eller vedta å endre 
problemstilling(er).  
 
Sekretariatet mener samtidig at frist for levering bør forlenges til over sommeren. 
Kontrollutvalget har ikke møter i juni, juli eller august og dersom rapporten blir levert i juni vil 
informasjonen i rapporten ha rukket å bli «gammelt nytt» før utvalget får behandlet den. 
Sekretariatet anbefaler derfor at fristen utvides til 5. september 2022.  
 
 


