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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget bestiller en …………………. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets første møte i 2023. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Utrykt vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
  
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
eierskapskontroll for 2021 - 2024, lagt premissene for eierskapskontroller ut 2024. 
  
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll.  
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør 
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring. 
Vi gjengir omtalen av eierskapskontroll av kommunens eierstyring og eiermelding: 
• I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for kommunens eierinteresser i de ulike 

selskapene kommunen har eierinteresser i? 
• Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for oppfølging og rapportering om sine 

selskaper (eierstyring)? 
• Utøves kommunens eierskap i selskapene i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og 

etablerte normer for eierstyring? 
  
Og omtalen av eierskapskontroll i Midt Energi AS, ReMidt IKS og Gauldal Brann og Redning 
IKS: 
• Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og 

etablerte normer for god eierstyring? 
  
Kontrollutvalget må diskutere om eierskapskontrollen kun skal omfatte Midtre Gauldal 
kommune sin systematiske utøvelse av sin rolle som eier, eller om kontrollen også skal 
omfatte eierstyring i Midt Energi AS, ReMidt IKS og Gauldal Brann og Redning IKS 
  
Konklusjon 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 20.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 
2023. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget 
 
 


