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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på tiltakene som er satt i gang, 
orienteringen gis på utvalgets møte 27. oktober 2022. 
 
Vedlegg 
Rådmannens oppfølging av vedtak - Eierskapskontroll av Melhus kommunes eierstyring 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 2. desember 2021 (sak 69/21) ble rapport fra eierskapskontroll av 
kommunens eierstyring behandlet. 
 
Nedenfor kommer et kort utdrag fra feierskapskontrollen. 
Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet: 
Har Melhus kommune lagt til rette for god eierstyring? 
 
Hovedproblemstillingen har blitt delt opp i følgende delproblemstillinger: 
• Er det utarbeidet en eierskapsmelding og oppfyller denne de krav som stilles? 
• Er opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter tilfredsstillende? 
• Er det lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering? 
 
Revisors konklusjon 
Hovedproblemstillingen for rapporten er om Melhus kommune har lagt til rette for en god 
eierstyring. Det er Melhus kommune sitt kommunestyre som er øverste organ i kommunen 
og som dermed formelt er kommunens eierorgan.   
Revisor vil påpeke at det så langt ikke er behandlet noen eierskapsmelding, men at 
kommunen fortsatt har tid innenfor gjeldende valgperiode. Kommunen har valgt å la 
formannskapet få en stor del myndighet knyttet til eierstyringen, blant annet ved å fungere 
som generalforsamling for de selskaper hvor kommunen eier 100 prosent av aksjene. 
Ordfører bruker også formannskapet som eierskapsutvalg. Revisor vurderer det slik at 
politikerne i formannskapet har god oversikt over kommunens selskaper. Imidlertid vil revisor 
bemerke at det er stor forskjell på informasjonsflyten til formannskapet og til kommunestyret.  
Konklusjonen er at Melhus kommune har lagt til rette for god eierstyring, men at det er 
forbedringspunkter.   
 
Revisors anbefaling 
Revisor vil anbefale at kommunen behandler og vedtar en eierskapsmelding i starten av en 
valgperiode. Dette vil bidra til opplæringen av det nye kommunestyret og sikre at dette får et 
eierskapsforhold til kommunens selskaper.   
Videre vil revisor anbefale at det legges opp til en form for årlig rapportering til 
kommunestyret med informasjon om selskapenes måloppnåelse og økonomi, slik at 
kommunestyret kan ta en mer aktiv del i eierstyringen.  Dette vil bidra til å oppfylle KS sine 
anbefalinger om eierstyring. 
 
Politisk behandling 
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 



14.12.2021 i sak 95/21 og gjorde følgende vedtak:  
1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Melhus kommunes eierstyring til 

orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022. 
 
Rådmannens oppfølging 
Rådmannen har i brev av 19.04.2022 gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging 
av kommunestyrets vedtak. 
 
Vurdering 
Arbeidet med å revidere eksisterende eierskapsmelding er igangsatt, planen er at skal 
behandles på kommunestyrets møte i juni 2022. 
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. 
 
Konklusjon 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen er godt i gang med å følge opp 
kommunestyrets vedtak, men tiltakene er fortsatt under arbeid. 
Det vil være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber om en ny tilbakemelding om arbeidet med 
eierskapsmeldingen og om den årlige orienteringen til kommunestyret om selskapenes 
måloppnåelse og økonomi før utvalget avslutter eierskapskontrollen. 
 
 


