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Om eierskapskontroll 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan. 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper. 
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.1  
 

Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den 
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet.  
Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for 
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort.  

 

Ressurser 
I toårsperioden 2022-2024 disponerer kontrollutvalget ca. 940 (pr 1.januar 2022) timer årlig til 
eierskapskontroll, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.  
 

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapporterer 
om oppfølgingen til kommunestyret.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4 
2 forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 
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Gjennomførte eierskapskontroller i perioden 2020 - 2022 
Kontrollutvalget gjennomførte i 2019 -2020 en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll 
 

Prioritert selskap Eksempel på innretning 

1) Generell 
eierskapskontroll 

 
 

Utøves kommunens eierskap i utvalgte selskap i tråd med 
eierskapsmeldingen, lov og forskrift, eiernes vedtak og 
etablerte normer for god eierstyring? 
Det gjennomføres en kontroll av flere eierskap for å få en 
generell vurdering. Det gjøres en vurdering av eierskapene 
som er vurdert til høy risiko/vesentlighet i revisors risiko og 
vesentlighetsvurdering. Andre selskap som kontrollutvalget 
anser som høy vesentlighet for kommunen, kan tas med i 
vurderingen. 
 
Eksempler på problemstillinger: 

- Har kommunen et overordnet system, tydelig 
retningslinjer og føringer for eierskapsoppfølging 
som samsvarer med det som er anbefalt?  

- Sikrer kommunen at eierrepresentantene kjenner til 
og følger de retningslinjer og føringer som er lagt til 
grunn? 

- Velges sentrale folkevalgte som eierrepresentanter? 
- Er det opprettet rutiner for rapportering og 

kommunikasjon mellom kommunestyret, 
eierrepresentantener og selskapene? 
 

2) TrønderEnergi AS 

Fra Hitra kommune sin eierskapsmelding er det «sakset» 
eksempler på to krav til selskapet: 

- TrønderEnergi skal ta ansvar for å sikre bærekraftig 
verdiskapning for sine eiere, lokalsamfunnene der 
de driver virksomhet, de ansatte og storsamfunnet 
rundt.  

- TrønderEnergi skal opptre redelig, forretningsmessig 
og med tilbørlig hensyn til samarbeidspartnere, 
leverandører, kunder, og omverdenen for øvrig. 

 
Eksempler på problemstillinger: 

- Hvordan uttøves eierskapet i et strategisk viktig 
selskap for kommunen? 

- Utøves eierskapet i henhold til beskrivelsen av Hitra 
kommunes forventninger til selskapet i 
eierskapsmeldingen? 

- Hvordan avveies hensynet til forbruker om lavest 
mulig pris sett opp mot selskapets inntjening?  
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