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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra AS Lundemo Bruk til orientering. 
 
Vedlegg 
Invitasjon til kontrollutvalgets møte 1. desember 2022 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har ifølge kommuneloven § 23-2 en pålagt oppgave vedr. oppfølging av 
selskaper som kommunen har eierandeler i. 
For å gjøre seg litt bedre kjent med selskaper og virksomheter så har kontrollutvalget i sin 
årsplan sagt at de ønsker å besøke/invitere to selskaper/virksomheter i løpet av 2022. 
  
Kontrollutvalget vedtok på sitt møte 8. september 2022 å invitere AS Lundemo Bruk til sitt 
møte 01.12.2022 for å bli bedre kjent med selskapet. Kontrollutvalget ønsker en orientering 
om selskapet. 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 15.09.2022 invitert selskapet til kontrollutvalgets 
møte, styreleder/daglig leder, Ove Eggen, har meldt tilbake at han stiller på møtet. 
  
Kontrollutvalget behandlet rapport fra eierskapskontroll av AS Lundemo Bruk på sitt møte 2. 
desember 2021 (sak 70/21), kommunestyret behandlet rapporten på sitt møte 14. desember 
2021 (sak 94/21). 
Følgende problemstilling ble besvart i rapporten: 
Utøver Melhus kommune sin eierstyring av AS Lundemo Bruk i samsvar med gitte føringer 
og anbefalinger ? 
• Inneholder eierskapsstrategien anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i AS 

Lundemo Bruk? 
• Er eierstyringen i AS  Lundemo Bruk i tråd med gitte føringer inkl. kommunikasjon mellom 

eier og selskap? 
• Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og 

habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 
  
Revisor konkluderte med at Melhus kommunes eierstyring i hovedsak er godt ivaretatt. 
Konklusjonen har bakgrunn i at formannskapet fungerer som generalforsamling og sentrale 
politikere har dermed en god oversikt over selskapet. Revisor påpekte videre at 
kommunestyret, som øverste eier i kommunen, bør få en årlig rapportering på selskapets 
status. I tillegg fastslo revisor at det ikke var vedtatt noen eierskapsmelding for inneværende 
valgperiode da rapporten ble avlagt. 
  
Rådmannen i Melhus kommune har fulgt opp anbefalingene revisor ga i rapporten med 
følgende tiltak: 
• Arbeidet med å revidere eksisterende eierskapsmelding er igangsatt. 
• Rådmannen vil sikre at det legges frem en revidert eierskapsmelding til behandling i løpet 

av første året i en ny valgperiode. 
• Rådmannen vil etablere en prosess som sikrer at kommunestyret får en årlig orientering 

om selskapenes måloppnåelse og økonomi. 
• Rådmannen vil gå i dialog med aktuelle selskaper for å sikre en felles forståelse av hvilke 

mål det skal rapporteres på. 



  
Rådmannen la frem en sak til formannskapet 14.06.2022 (sak 92/22) med følgende 
innstilling: «Kommunestyret vedtar revidert eierskapsmelding som presentert i vedlegg 1 til 
denne saken». Formannskapet gjorde følgende vedtak: “Saken utsettes. Det gjennomføres 
et arbeidsmøte høsten 2022 med en gjennomgang av våre eierinteresser og kommunens 
strategi i de ulike selskap. I tillegg sees eierstyring i Melhus kommune i sammenheng med 
eierskapskontrollrapport gjennomført av Revisjon Midt Norge november 2021”. 
  
På kontrollutvalgets møte 27. oktober (sak 58/22) orienterte rådmannen om at 
eierskapsmeldingen var satt på sakskartet til formannskapet 8. november 2022 (sak 136/22). 
Formannskapet gjorde følgende vedtak: Saken følges opp i eget arbeidsmøte i januar 2023. 
  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til AS Lundemo Bruk sin orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta informasjonen til orientering. 
 
 


