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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgen innstiling 

1) Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2) Kommunestyret har merket seg revisor sine anbefalinger og ber om at 

eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav, og fremmes kommunestyret så 
snart som mulig 

 
 
Saksfremlegg 
Viser til plan for eierskapskontroll (vedtatt av kommunestyret i sak 46/20). Planen har 
følgende prioriteringsrekkefølge: 

• Tindved kulturhage AS 

• Innherred Interkommunale legevakt IKS 

• Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
 

Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroll Tindved Kulturhage AS i møte den 31.01.2022, sak 
02/22. 
 
Følgende problemstilling ble valgt: 

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

I tillegg fem 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? 
 

Rapporten fra Revisjon Midt-Norge forelå den 23. august i år. Rapporten hadde da vært på 
høring til selskapet og kommunens eierrepresentant. Høringssvarene er vedlagt rapporten. 
 
Gjennom revisjonens arbeid har rapporten ikke vært på høring hos kommunedirektøren som 
er vanlig ved andre forvaltningsrevisjoner, undersøkelser osv. Bakgrunnen for dette er at 
eierskapskontroll gjelder kommunens eierstyring og selskapet. 
 
Iht. kommuneloven § 23-5 om rapportering til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. Dette har kommunedirektøren 
fått anledning til i brev av 16. september. Kommunedirektøren har ikke valgt å benytte seg av 
dette. 



 
 
Revisor vurderer at eierrepresentanten utøver eierstyringen i tråd med kommunestyrets 
føringer og rollefordelingen i et aksjeselskap. Det hører med til konklusjonen at 
kommunestyret ikke har gitt føringer som fremgår av vedtak eller eierskapsmelding. 
 
Rapporten sier at kommunen i noen grad utøver sin eierstyring i samsvar med gitte føringer 
og anbefalinger. Kommunen kan bli bedre på følgende: 

• Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding som tilfredsstiller lovens krav og 
behandle denne i løpet av inneværende valgperiode 

• Kommunestyret bør selv vurdere om de ønsker mer opplæring i eierstyring 

• Kommunestyret bør vurdere å vedtektsfeste utvidet innkallingsfrist til 
generalforsamling for å sikre at man har mulighet for å behandle innkallingen politisk 
før generalforsamlingen 

• Eier bør ha jevnlig dialog med selskapet om behovet for å gjennomføre eiermøter 

• Kommunestyret bør selv vurdere om de ønsker å ha en årlig oppdatering av 
selskapsinformasjon 

• Eier bør vurdere behovet for å vedtektsfeste retningslinjer for valgkomiteen 
 
 
Vurdering 
Eierskapskontroll er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med hvordan kommunen følger 
opp sine interesser i selskaper. En slik kontroll gir en uavhengig tilbakemelding til 
kommunestyret om eierstyring og hvordan kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. 
 
Rapporten viser at kommunen i noen grad utøver eierstyring i samsvar med gitte føringer, og 
har forbedringspotensialet. Kommunelovens krav om eierskapsmelding sier at kommunen 
minst en gang i valgperioden skal utarbeide denne, men dette bør gjøres så tidlig som mulig i 
valgperioden. Samtidig er det viktig at det årlig blir gitt en tilbakemelding til kommunestyret 
om utviklingen i de enkelte selskap.  
 
Det er viktig at revisor sine anbefalinger blir vurdert for å bedre oppfølgingen av kommunens 
eierskap og kontroll med disse. 
 
Revisor har gjennom rapporten besvart kontrollutvalgets bestilling. Det anbefales at denne 
oversendes kommunestyret til orientering, og oppfølging. 
 
 
 
 


