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Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
Vurdering av Skaun kommunes eierskap 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper, såkalt 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. 
Plan for eierskapskontroll ble behandlet i sak 45/12 i kommunestyret , den 12.05.2021. 
Planen og vurderingene av kommunens eierskap ligger vedlagt. 
Følgende eierskap ble prioritert i planen: 

1. ReMidt IKS. 
2. Midt-Norge 110-sentral IKS. 
3. Næringshagen i Orkdalsregionen AS. 

Skaun kommune har 420 timer tilgjengelig ressurs samlet for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. For å gjennomføre en ordinær eierskapskontroll vil dette erfaringsmessig 
kreve mellom 40-100 timer. Kontrollutvalget har derfor ressurser til å bestille en eller flere 
eierskapskontroller, selv om det også bestilles en forvaltningsrevisjon. 
Vurdering og konklusjon 
Som følge av at planperioden strekker seg over 4 år kan det oppstå nye forhold eller 
tilkomme opplysninger som ikke forelå på vedtakstidspunktet som endrer risiko- og 
vesentlighetsvurderingen for det enkelte eierskap. 
Kontrollutvalget i Skaun har ikke fått delegert myndighet fra kommunestyret til å gjøre 
endringer i planen gjennom planperioden og kan derfor ikke gjøre endringer uten videre. 
Med utgangspunkt i prioriteringene i planen skal det gjennomføres en kontroll av 
eierskapsutøvelsen av ReMidt IKS. Kontrollutvalget har likevel mulighet til å velge kontroll av 
eierskapsutøvelsen av et annet eierskap, men dette forutsetter at kommunestyret blir forelagt 
dette fra kontrollutvalget, og vedtar dette. Det er videre en forutsetning at det gjøres 
vurderinger knyttet til risiko- og vesentlighet for eierskapet, før saken sendes over til 
kommunestyret. Sekretariat anbefaler at for neste planperiode oversendes plan for 
eierskapskontroll med forslag til vedtak om at kontrollutvalget får delegert myndighet til å 
gjøre endringer gjennom planperioden. 
Kontrollutvalget står fritt til å vurdere om det vil følge prioriteringene i planen eller henvende 
seg til kommunestyret for å gjennomføre en kontroll av et annet eierskap. Saken legges 
derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
 


