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Plan for ierskapskontroll-2021-2024 
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vesentlighetsvurderinger 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget påse at det føres kontroll med 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper såkalt eierskapskontroll. 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør 
dette i samsvar med lov og forskrift, fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring. 

Plan for eierskapskontroll ble behandlet i sak 30/21 i fylkesting, den 28.04.2021 og følgende 
eierskap ble prioritert: 

1. Eierstyring i Trøndelag fylkeskommune. 
2. AtB AS. 
3. Stiklestad nasjonale senter AS. 
4. Trondheim stasjonssenter. 

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. Det ble derfor inntatt ytterligere fire 
eierskap, men det ble ikke funnet tilstrekkelig holdepunkter for at disse skulle bli prioritert på 
tidspunktet for behandling av planen. Kontrollutvalget har fått delegert myndighet fra 
fylkestinget til å gjøre endringer i planen gjennom planperioden og kan derfor gjøre 
endringer. Med tanke på at planperioden er godt over halvveis øker dette sannsynligheten 
for at risiko- og vesentlighetsvurderingene som ble lagt til grunn kan ha endret seg. 

Følgende eierskap ble angitt i planen som uprioriterte: 

· Filminvest AS 
· Midtnorsk filmsenter AS 
· Vegamot AS 
· Vigo IKS 

 
Det er ikke gjennomført eierskapskontroll inneværende valgperiode.  
 
Vurdering og konklusjon 
Med utgangspunkt i prioriteringene i planen skal det gjennomføres en kontroll med 
eierstyring i Trøndelag fylkeskommune. Kontrollutvalget har likevel mulighet til å velge et 
annet prioritert eierskap eller et eller flere uprioritert eierskap fra planen. Kontrollutvalget kan 



også velge et eller flere eierskap som ikke er angitt i planen, men denne kontrollen må 
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Om kontrollutvalget velger å bestille mer 
enn én eierskapskontroll kan kontrollutvalget velge mellom både prioriterte og uprioriterte fra 
planen eventuelt andre ikke nærmere angitte eierskap. 
Denne saken legges frem som en drøftingssak for kontrollutvalget hvor det velges et eller 
flere eierskapskontroller. Til neste møte vil det utarbeides en bestilling som retter seg mot ett 
konkret eierskap og hvor revisor vil bli bedt om å utarbeide en prosjektplan i tilknytning til 
denne kontrollen. 

Siden kontrollutvalget står fritt til å velge ett eller flere eierskapskontroller legges saken frem 
uten forslag til vedtak. 
 
 


