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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet løpende videresender alle (mottatte) 
innkallinger til generalforsamlinger, representantskapsmøter og årsmøter til utvalgets 
medlemmer for orientering. 

2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem protokoller fra årsmøter, 
generalforsamlinger og representantskap som orienteringsak(er).  

 
Vedlegg 
Eksempelsak fra Melhus kontrollutvalg - Oppfolging-av-selskaper-Revisjon Midt-Norge 
 
Saksopplysninger 
Det følger av kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav d at kontrollutvalget skal påse at det 
føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 
(eierskapskontroll). Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, 
representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene, jf. 
kommuneloven § 23-6 fjerde ledd.  
 
Kommunedirektøren har på oppfordring fra kontrollutvalget sendt brev til selskapene som 
kommunen har eierinteresser i og bedt de om å sende alle innkallinger til 
generalforsamlinger, representantskap mm til kontrollutvalgets sekretariat. Kontrollutvalget 
har imidlertid ikke vedtatt noen fast rutine for oppfølging av eierskapet i slike selskaper.  
  
Vurdering og konklusjon 
For å få en bedre og mer målrettet oppfølging av kommunens eierskap bør kontrollutvalget 
diskutere hvordan de ønsker å følge opp eierskapene. Sekretariatet foreslår at 
kontrollutvalget i Meråker henter inspirasjon fra kontrollutvalget i Melhus kommune hvor 
utvalget løpende får oversendt (mottatte) innkallinger til generalforsamling, årsmøter, 
representantskap osv til orientering fra sekretariatet på epost. Videre legger sekretariatet 
frem protokoller fra slike møter som orienteringssak(er) i påfølgende møte (se vedlagt 
eksempel fra Melhus KU).  
 
På den måten får kontrollutvalget en bedre oversikt over selskaper som kommunen har 
eierinteresser i, samt at de kan føre kontroll med at kommunens eierrepresentant også deltar 
på slike møter.  
  
Medlemmer av kontrollutvalget kan som nevnt innledningsvis også delta i slike møter, men 
det er så vidt sekretariatet kan se av Meråker kommunes godtgjøringsreglement ikke mulig å 
få møtegodtgjøring eller tapt arbeidsinntekt for dette.  
 
Sekretariatet anbefaler at utvalget vedtar oppfølging i form av orienteringssaker i etterkant av 
møter i slike selskaper.  
 
 


