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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Indre Fosen eierandeler 
Eierskapsmelding Indre Fosen 
Kommunale enheter 
Årsrapport 2020 - Trønderenergi 
Årsrapport 2020 - NTE AS 
Årsrapport 2020 - Museene i Sør-trøndelag AS 
Halvårsrapport 2020 - Torghatten ASA 
NTE AS - protokoll generalforsamling - 2020 
Trønderenergi AS - protokoll generalforsamling - 2020 
Indre Fosen Invest AS - protokoll generalforsamling - 2020 
Museene i Sør-Trøndelag AS - protokoll generalforsamling - 2020 
Fosenbrua AS - Protokoll generalforsamling - 2020 
Ifjobb AS - protokoll generalforsamling - 2020 
Protokoll fra generalforsamling 2020 - Torghatten 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 27.10.2021 ble det under sak 57/21, diskutert muligheten for å dra 
på virksomhetsbesøk og hvilke virksomheter som kan være aktuelle å besøke. Saken førte til 
en diskusjon i kontrollutvalget om hvilke og hvor mange selskaper Indre Fosen kommune har 
eierinteresser i, og hvordan kommunen følger opp eierskapet sitt. Kontrollutvalget vedtok at 
sekretariatet til neste møte skulle legge frem en liste med eierskapsbrøk og eierstrategi, samt 
årsmeldinger og protokoll fra generalforsamling 2020 i aksjeselskaper der kommunen har 
eierinteresser. 
 
På kontrollutvalgets møte 24.11.2021 fikk kontrollutvalget i sak 67/21 fremlagt liste over 
selskaper som Indre Fosen kommune har eierandeler i og en oversikt over eierskapsbrøk. 
Kontrollutvalget opplevde listen som ikke komplett og fattet vedtak om at saken skulle 
utsettes til møtet i januar.  
 
Vedlagt saken følger en oppdatert liste over selskaper som Indre Fosen kommune har 
eierandeler i og en oversikt over eierskapsbrøk. Indre Fosen kommune har eierandeler i 14 
aksjeselskaper. Ordføreren er Indre Fosen kommune sin eierrepresentant i 
generalforsamlinger i de fleste aksjeselskap, men ordfører kan gi fullmakt til andre.  
Sekretariatet har gjennomgått 8 protokoller fra generalforsamlinger i selskaper som 
kommunen har eierskap i. Disse følger vedlagt. Protokollene viser at Indre Fosen kommune 
har vært representert i generalforsamlingen i 5 av de 8 selskapene som er gjennomgått. I 
selskapene Oi! Trøndersk mat og drikke AS og Torghatten AS registrerer de ikke hvilke av 
eierne som deltar på generalforsamling, kun hvor stor andel av eierne som er representert. 
Det er derfor uvisst for sekretariatet om Indre Fosen kommune var representert i 
generalforsamlingene i disse selskapene. Sekretariatet har ikke fått protokollene fra 
generalforsamling i Fosenkraft AS, Leksvik Industriell Vekst Holding AS, Sentrumsgården 
AS, Trøndelag reiseliv AS og Nyhavna utvikling AS (Nyhavna ble opprettet i 2021). Både 
kommunen og sekretariatet har etterspurt dokumenter. 



 
Når det gjelder årsmeldinger har sekretariatet lagt ved de årsmeldingene som ligger 
tilgjengelig under eierskapsdokumentene på Indre Fosen kommune sin hjemmeside. Flere 
av selskapene regnes som «små foretak» og er derfor unntatt kravet om å levere 
årsberetning jf. regnskapsloven § 3-1 andre ledd. Det er derfor naturlig at det ikke foreligger 
årsmeldinger for alle selskapene. 
 
Indre Fosen kommune har utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet og vedtatt i 
kommunestyret den 10.12.2020, sak 101/2020. Se vedlegg. Kommunestyret fattet følgende 
vedtak: 

1. Eierskapsmelding for Indre Fosen kommune vedtas som framlagt. 
2. Administrasjonen oppdaterer lista med selskaper som kommunen har eierandeler i 

med en kort liten faktadel om hvert selskap. Faktadelen skal i tillegg til 
informasjonen på lista inneholde et par setninger om: 

· Selskapsformål – Hva selskapet driver med 
· Eierformål – Hvorfor kommunen har gått inn som medeier i selskapet. 

 
Sekretariatet har innhentet informasjon om kommunens eierskap fra flere kilder; kommunens 
hjemmeside, eierskapsmeldingen, notene til årsregnskapet, informasjon fra proff.no og 
skatteetatens aksjonærregister. Kildene gir delvis ulik informasjon om kommunens eierskap. 
 
Vurdering og konkusjon 
Sekretariatet har oppdatert listen over kommunens eierskap. Sekretariatet legger til grunn at 
listen er komplett, men tar forbehold om dette siden ulike kilder gir ulik informasjon om 
eierskapet.  
 
Kontrollutvalget kan vurdere om de ønsker å dra på virksomhetsbesøk i noen av selskapene 
slik utgangspunktet for saken var eller om de vil følge opp eierskapet i selskapene nærmere. 
Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 


