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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av følgende selskap:  
  
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan med problemstillinger, 
ressursramme og leveringstidspunkt og levere til sekretariatet innen 10. mars 2023. 
  
 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
Eierskapsmelding Malvik 
 
Saksopplysninger 
Malvik kommune forvalter store verdier gjennom eierskap i ulike selskap. En av 
kontrollutvalgets pålagte oppgaver er å bestille undersøkelser av kommunens eierskap i 
selskap (eierskapskontroll). Utvalget har en vedtatt plan for eierskapskontroll (2020 - 2024), 
og kan bestille et av prosjektene som er satt opp på denne planen. For inneværende 
valgperiode har kontrollutvalget 575 timer gjenstående til forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll og andre undersøkelser. I praksis betyr dette at utvalget har resurser til å 
bestille en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon.  
  
Så lang i valgperioden har Malvik fått levert følgende prosjekt: 

• Forvaltningsrevisjon  - Barneverntjenesten i Malvik kommune (behandlet i 
kontrollutvalget i februar 2021) 

• Forvaltningsrevisjon  - Vann- og avløpsnettet (behandlet i kontrollutvalget i september 
2021) 

• Eierskapskontroll - Trøndelag brann- og redning (behandlet i kontrollutvalget i 
september 2021) 

• Forvaltningsrevisjon - Malvik kommunes helsetun (behandlet i kontrollutvalget i mai 
2022) 

• Forvaltningsrevisjon - Bemanning i grunnskolen (bestilt av kontrollutvalget i oktober 
2022, planlagt levering oktober 2023). 

  
Kontrollutvalget har fått gjennomført en eierskapskontroll så langt i valgperioden og derfor 
kan utvalget med fordel bestille en eierskapskontroll i dagens møte. En eierskapskontroll kan 
undersøke om kommunens eierskap i selskapet utøves i tråd med lov og forskrift, eiernes 
vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Hvis utvalget bestiller en eierskapskontroll 
kan de bestille en kontroll av et av de prioriterte områdene som er satt opp i planen: 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag)  eller Trønderenergi AS.  
  
IKA Trøndelag IKS 
Eierandel og nøkkeltall (2019):  

• Eierandel: 3,01 % 
• Driftsinntekter: kr 23 956 000 
• Driftsresultat: kr 1 583 000 
• Egenkapital: kr 9 926 000 
• Eiendeler: 24 340 000 



  
TrønderEnergi AS 
Eierandel og nøkkeltall (2019):  

• Eierandel: 2,95 %  
• Driftsinntekter: 972 000 000 
• Driftsresultat: 559 000 000 
• Egenkapital: 59 % 
• Eiendeler 7 757 510 000 

  
Konklusjon 
Utvalget må vurdere for hvilket selskap de ønsker å få undersøkt kommunens eierstyring og 
bestille dette. Utvalget bør be revisjonen legge frem en prosjektplan med ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste utvalgsmøte.  
  
 
 


