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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en 
eierskapskontroll av TrønderEnergi AS innenfor en ressursramme på 200 timer, med 
levering 1. desember 2023.  
 
Vedlegg 
Prosjektplan for eierskapskontroll - TrønderEnergi AS 
Uavhengighetserklæring revisor 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 15.2.23 (sak 1/23) å bestille en eierskapskontroll av 
TrønderEnergi AS. Selskapet er ikke satt opp i plan for eierskapskontroll, men 
kommunestyret har gitt utvalget fullmakt til å omprioritere eller gjøre endringer i planen 
dersom utvalget finner det nødvendig (se kontrollutvalgets vedtak i sak 32/20 og 
kommunestyrets vedtak i sak 129/20). Revisor har utarbeidet en prosjektplan hvor det settes 
av 200 timer til prosjektet og levering til sekretariatet innen 1.12.23. 
  
Hovedproblemstilling: 
 
Utøver Frøya kommune sin eierstyring av TrønderEnergi AS i samsvar med gitte føringer og 
anbefalinger? 
  
Det er utarbeidet følgende underproblemstillinger for å svare på hovedproblemstillingen: 
  

• Er eierskapsmeldingen og eierens styringsdokumenter i tråd med gitte føringer? 
• Gis folkevalgte tilstrekkelig opplæring om eierstyring? 
• Sikrer kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret en aktiv dialog? 
• Utøver eierrepresentanten eierstyringen i tråd med kommunestyrets føringer og 

rollefordelingen i et aksjeselskap 
  
I tillegg til disse problemstillingene ønsker revisor å ha en undersøkende del uten kriterier. 
Den undersøkende delen vil beskrive følgende: 
  

• Hvordan har dialogen mellom Frøya kommune og selskapet vært i forbindelse med 
etablering av datterselskap og utvidelse av aktiviteten i konsernet? 

• Er det gitt føringer fra kommunen for selskapets opprettelse av datterselskap? 
  
 Aktuelle revisjonskriterier for undersøkelsen vil blant annet være kommunelovens 
bestemmelser om eierstyring (kapittel 26) og KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse 
og kontroll. Kommunens eiermelding og selskapsavtalen vil også være relevante 
revisjonskriterier. For å svare ut problemstillingene vil revisor gå gjennom dokumenter knyttet 
til kommunens eierstyring. I tillegg vil det være aktuelt med skriftlige spørsmål og intervju av 
blant annet eierrepresentanter. 
  
Vurdering og konklusjon 
Problemstillingene som revisor har satt opp er egnet til å undersøke Frøya kommunes 
eierskap i TrønderEnergi AS, og om dette er i tråd med regler og normer for god eierstyring. 



Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen. Kontrollutvalget kan 
slutte seg til prosjektplanens ressursramme og problemstillinger, med levering 1.12.23. 
 
  
  
  
 
 


