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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan eierskapskontroll 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
eierskapskontroll 2020-2024, lagt premissene for eierskapskontrollarbeidet ut 2024. 
  
På kontrollutvalgets møte 19. mai 2022 bestilte utvalget en eierskapskontroll av Nord-
Trøndelag Krisesenter IKS. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 13/22: 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag krisesenter IKS. 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 15.08.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 
01.09.2022. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
  
Kontrollutvalget fikk på sitt møte 1. september informasjon om at arbeidet med 
prosjektplanen var forsinket og at planen ville bli levert til kontrollutvalgets møte i november. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 19/22 (møte 01.09.2022):  
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av prosjektplan til orientering. 
Ferdig prosjektplan oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.10.2022 
  
Kontrollutvalgets sekretariat mottok prosjektplanen 07.10.2022. 
  
Revisjonen har utarbeidet følgende problemstilling for eierskapskontrollen: 
Utøver kommunen eierskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS i tråd med kommunestyrets 
vedtak, lovkrav og etablerte normer for god eierstyring?  
Herunder:  

1. Har kommunestyret lagt føringer for hvordan eierskapet skal utøves?  
2. Utøves eierskapet i tråd med IKS-loven og kommunestyrets føringer?  
3. Er kommunikasjonen mellom eieren og selskapet i tråd med prinsippene for god 

eierstyring?  
4. Skjer utvelgelse og valg av styremedlemmer i tråd med lovkrav og anbefalinger? 

  
Eierskapskontroll av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS gjennomføres med et timeforbruk på 
inntil 90 timer.  
Levering av endelig rapport til kontrollutvalgets sekretariat er 15.02.2023. Rapporten kan da 
behandles på kontrollutvalgets første møte i 2023. 
  
Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø vil delta på Teams under behandling av saken, 
kontrollutvalget må benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle 
endringer og/eller tillegg. 
  



Vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at spørsmålet kontrollutvalget formulert i sin bestilling til 
revisjonen fanges opp av revisors forslag til problemstillinger. 
  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, 
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
 


