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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag krisesenter IKS. 
2. 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. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Utrykt vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven påse at det årlig gjennomføres 
forvaltningsrevisjon. I tillegg skal det gjennomføre eierskapskontroll minst én gang i 
valgperioden. Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom plan for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll 2020-2024 lagt premissene for de nevnte aktivitetene denne 
valgperioden.  
 
På kontrollutvalgets møte 24.02.2022, i sak 6/22, så diskuterte utvalget de gjenstående 
områdene/selskapene som står i plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.  
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem en bestillingssak på utvalgets møte 
19. mai,  kontrollutvalget ønsker å bestille en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag 
krisesenter IKS. 

 
Vi gjengir omtalen av eierskapskontroll av Nord-Trøndelag krisenter IKS fra plan for 
eierskapskontroll 2020 – 2024: 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og forskrift, egne vedtak og 
etablerte normer for god eierstyring? 

 
Vurdering 
Tydal kommune har gjennomsnittlig 185 timer til rådighet pr. år (740 timer i perioden 2020-
2023) Kontrollutvalget har til rådighet 244,96 timer for resten av planperioden (ut 2023).  
Timeforbruket på en eierskapskontroll vil ikke overstige dette timeantallet. 
 
Aktuelle problemstillinger for kontrollen kan være: 
• Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i 

Nord-Trøndelag krisenter IKS? 
• Er eierstyringen i Nord-Trøndelag krisenter IKS i tråd med gitte føringer inkl. 

kommunikasjon mellom eier og selskap? 
• Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og 

habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 
 
Konklusjon 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av 
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 15.08.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/04/Plan-eierskapskontroll-2020-2024.pdf


01.09.2022. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 


