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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Eierskapskontroll – Tindved Kulturhage AS 
 
 
Vedlegg 
Prosjektplan Tindved Kulturhage AS 
Uavhengighetserklæring revisor 
 
Saksopplysninger 
Viser til plan for eierskapskontroll (vedtatt av kommunestyret i sak 46/20) og senest 
kontrollutvalgets sak 35/21 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
 

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

 
Utkast til prosjektplanen som nå er mottatt fra revisor beskriver bl.a. mandat, hvordan 
prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til kriterier og metoder for innsamling av data. Revisor 
har også vurdert sin uavhengighet, og egenerklæring er vedlagt.  
 
Følgende problemstilling er utarbeidet: 

Utøver Verdal kommune sin eierstyring av Tindved Kulturhage AS i samsvar med gitte 
føringer og anbefalinger? 

 
Videre er prosjektet avgrenset til å se på følgende 5 underproblemstillinger: 

· Er eierskapsmeldingen og eierens styringsdokumenter i tråd med gitte føringer? 
· Gis folkevalgte tilstrekkelig opplæring om eierstyring? 
· Sikrer kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret en aktiv 

eierstyring? 
· Utøver eierrepresentanten eierstyringen i tråd med kommunestyrets føringer og 

rollefordelingen i et aksjeselskap? 
· Er eiers retningslinjer for utvelgelse av styremedlemmer i selskapet, herunder 

prosess for valg, styregodtgjørelse og habilitetsvurderinger i samsvar med gitte 
føringer? 

 
Revisor har estimert et timeforbruk på 150 timer. Rapporten skal leveres sekretariatet innen 
15. september 2022. 
 
 
Vurdering 
Forslaget til problemstilling synes å være tilstrekkelig konkret og avgrenset til å kunne 
besvares. Opplistede kriterier, metodevalg, leveringstidspunkt og ressursramme synes 
rimelig, og kontrollutvalget anbefales på bakgrunn av dette å slutte seg til vedlagte 
prosjektplan. 
 
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget har mulighet til å 
komme med innspill og forslag til endinger så lenge det ligger innenfor rammene av 



eierskapskontroll og tilgjengelige ressurser. 
 
 
 


