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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til 
kommunestyret (jf. kommuneloven § 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5). 
  
Link til rapporten på nettsiden til Konsek Trøndelag IKS: 
https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2021/01/0037-Vedlegg-Rapport-Dampsaga-
Bad.pdf 
  
Kommunedirektøren er derfor bedt om å orientere om oppfølging av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS fra 2021, når det gjelder vedtakets punkt 4:  
  
(Forhold som berører kommunedirektørens ansvar er uthevet og vist i kursiv. Gjelder både 
kommunestyrets vedtak og utdrag fra kontrollutvalgets sak): 
  
Kommunestyret gjorde slikt vedtak i møte den 26.mai 2021- sak 23/21: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus 

på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgt- opplæringen 
3. Kommunestyret viser til betydningen av at eierrepresentant forankrer viktige saker 

knyttet til de kommunalt eide selskapene i formannskapet, eventuelt i kommunestyret 
dersom saken tilsier det  

4. Kommunestyret ber om at eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig 
for kommunestyret 

  
Utdrag fra kontrollutvalget sak 19/21: 
Revisor konkluderer med at eierskapet i Dampsaga Bad AS i hovedsak har blitt gjennomført i 
tråd med egne prinsipper, selskapslovgivningen og etablerte normer for god eierstyring. 
Revisor gir likevel noen anbefalinger i kapittel 3 om at kommunen som eier bør: 

• Gi mer opplæring til politikerne om eierstyring 

• Behandle eierskapsmeldingen årlig og sikre at den inneholder minstekravet i 
loven 

• Sikre at forretningsutvalget har tydelige retningslinjer for sitt arbeid 

• Sikre tilstrekkelig dialog og informasjon fra eierrepresentant til kommunestyret om 
aktuelle saker i selskaper. Det kan være aktuelt å utvide frister for innkalling til 
generalforsamlinger for å gi eierrepresentanten nok tid til å kunne ta med saker inn i 
politiske møter 

  
  
Vurdering 
Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven med forskrifter et ansvar for å følge opp 
tidligere gjennomførte eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner.  
  

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2021/01/0037-Vedlegg-Rapport-Dampsaga-Bad.pdf
https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2021/01/0037-Vedlegg-Rapport-Dampsaga-Bad.pdf


Kontrollutvalget må ut fra informasjonen som er gitt vurdere om kommunedirektørens 
tilbakerapportering svarer ut kommunestyrets vedtak, og om oppfølgingen av saken med 
dette kan avsluttes fra kontrollutvalgets side eller må følges opp videre. 
  
Tilbakerapportering til kommunestyret kan normalt gjøres gjennom kontrollutvalgets 
årsmelding, men i helt spesielle tilfeller som egen sak til kommunestyret 
  
 
 


