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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av fylkeskommunens eierstyring med 
følgende problemstilling: 
  
Utøves fylkeskommunens eierskap i tråd med kommuneloven, fylkeskommunens 
eiermelding og etablerte normer for god eierstyring?  
  
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge sende prosjektplan med forslag til 
problemstillinger, ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 1.10.22.  
 
Saksopplysninger 
På vegne av fylkestinget skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper. 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.  
  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune har en plan for hvilke eierskapskontroller de vil 
prioritere i valgperioden (vedtatt i fylkestinget 28.4.21, sak 30/21). I møte 14.6.22 (sak 32/22) 
vedtok utvalget at de ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll av fylkeskommunens 
eierstyring, og ba sekretariatet forberede en sak om dette.  
  
Om eierstyringen i Trøndelag fylkeskommune står det følgende i planen: 
  
Trøndelag fylkeskommune har store verdier og ansvar lagt til selskap som fylkeskommunen 
eier. En generell kontroll av eierstyringen vil kunne gi kontrollutvalget og fylkestinget oversikt 
over i hvilken grad fylket har et bevisst og aktivt forhold til sine eierskap. Revisjonen kan 
kontrollere om fylkeskommunens eierskap utøves i tråd med lov og forskrift og etablerte 
normer for god eierstyring. 
  
Det stilles krav til fylkeskommunes eierstyring fra flere hold; kommuneloven, KS anbefalinger 
om eierskap, og fylkeskommunens eiermelding.  
  
Kommuneloven: Kravene til eierstyringen har økt i kommuneloven fra 2018. Nå skal 
fylkestinget vedta eierskapsmelding minst en gang i valgperioden. Eiermeldingen skal 
inneholde prinsipper for fylkeskommunens eierstyring, gi en oversikt over eierskapene, og 
over formålet med eierskapet i hvert selskap, jf. koml. § 26-1 første og andre ledd.  
  
KS anbefalinger for god eierstyring: KS (Kommunesektorens organisasjon) har utarbeidet 25 
anbefalinger for god eierstyring. Anbefalingene omhandler blant annet opplæring av de 
folkevalgte, eiermøter, kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan, kommunens 
bidrag til kjønnsbalanse og riktig kompetanse i styrene, vurderinger av habilitet og 
registrering i Styrevervregisteret. 
  
Fylkeskommunens eiermelding: Fylkeskommunens eierskapsforvaltning bygger på tre 
overordne prinsipper. Prinsippet om aktivt eierskap innebærer en klar ambisjon om å ha en 
aktiv rolle som skal bidra til god eierstyring og måloppnåelse i de ulike selskap. 
Eierskapsforvaltningen innebærer også et prinsipp om armlengdes avstand. Eier nøyer seg 



med å gi føringer og overordnede mål, mens driften og ledelsen av virksomheten er overlatt 
til styret. Et annet grunnleggende prinsipp som skal prege fylkeskommunens 
eierskapsforvaltning er prinsippet om åpenhet. Åpenhet knyttet til kommunens eierskap og 
de relevante selskapenes virksomhet skal være styrende for hvordan fylkeskommunen, og 
dermed også selskap, forvaltes i praksis. 
  
Når kontrollutvalget skal bestille en eierskapskontroll vil det være relevant å undersøke om 
disse prinsippene etterleves i praksis. En aktuell problemstilling for undersøkelsen kan være 
å undersøke om fylkeskommunens eierskap utøves i tråd med kommuneloven, 
fylkeskommunes egen eiermelding, og KS anbefalinger for god eierstyring. 
  
Konklusjon 
Kontrollutvalget kan bestille en eierskapskontroll av fylkeskommunens eierstyring, og bør be 
revisjonen utarbeide en prosjektplan som legges frem for utvalget.  
 
 


