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1 FAKTA OM OPPDRAGET 
 

 FORMÅL  

 Formålet med oppdraget er å svare på kontrollutvalgets bestilling av å utrede hvordan 

kommunen utøver sin eierstyring i TrønderEnergi AS, og se om det finnes 

forbedringspotensial i eierutøvelsen.  

 

 

 PROBLEMSTILLINGER  

  Utøver Frøya kommune sin eierstyring av TrønderEnergi AS i samsvar med gitte føringer 

og anbefalinger?  

 

 TIDS- OG RESSURSBRUK  

 Timeforbruk: 200 timer  

 Rapport til sekretær: 01.12.2023  

 OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR  

 Sunniva Tusvik Sæter 

sts@revisjonmidtnorge.no 

Tlf. 47 63 77 14 

 

mailto:sts@revisjonmidtnorge.no
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2 MANDAT 
2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte en eierskapskontroll i TrønderEnergi AS den 

15.02.2022, sak 01/23. Bestillingen har ikke tatt utgangspunkt i Plan for eierskapskontroll.  

I protokollen fra bestillingen, framgår det følgende moment:  

Utvalget ønsker en eierskapskontroll av TrønderEnergi AS, ettersom det er opprettet 

flere datter/underselskap de siste årene.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
I en eierskapskontroll undersøkes det hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser. Dette 

til forskjell fra en forvaltningsrevisjon av selskapet, hvor det er selve virksomheten som 

undersøkes. TrønderEnergi er organisert som et aksjeselskap. Grensegangen mellom en 

eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon, er plassert mellom oppgavene som hører til 

generalforsamlingen, og oppgavene som ligger hos selskapets styre/ledelse. Det er aksjeloven 

som regulerer denne selskapsformen.  

Det framgår av kommunens delegeringsreglement at ordfører er delegert myndighet til å 

representere kommunen ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er oppnevnt 

spesielle representanter som har fått møte- og representasjonsrett. Ordfører kan bemyndige 

andre til å delta/representere kommunen. Revisor har ikke sett noen andre delegeringer til 

generalforsamling i TrønderEnergi enn dette.  

2.3 TrønderEnergi AS 
Selskapet presenterer seg på følgende måte på sin egen hjemmeside1:  

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og 

energirelaterte tjenester til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 

1,5 milliarder og vi har i overkant av 250 ansatte. TrønderEnergi er organisert som et 

konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. 

Konsernet har tre hovedområder:  

o Produksjon av vann- og vindkraft 

o Utvikling av framtidsrettede tjenester.  

 

1 TrønderEnergi, Om TrønderEnergi, hentet fra https://tronderenergi.no/om-tronderenergi/fakta-om-tronderenergi 
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TrønderEnergi har følgende datterselskap:  

Tabell 1. Datterselskap pr. 13.03.2023  
Selskap Andel 

Aneo Retail AS 100 % 

Energibygget AS 100 % 

Aneo Build AS 100 % 

Terminalveien 7 Berkåk AS 100 % 

Aneo Energy AS 100 % 

Aneo Fosen Vind Holding AS 100 % 

TrønderEnergi Kraft AS 100 % 

Aneo Mobility AS 100 %  

TrønderEnergi Vekst Holding AS 100 % 

Aneo Hydrogen AS 100 % 

Aneo Real Estate AS 100 % 

Aneo Industry AS 100 % 

Aneo Roan Vind Holding AS 51 % 

Aneo Vind AS 51 % 

Kilde: www.proff.no  

 

I oversikten over TrønderEnergis aksjer i www.soliditet.no, framgår også selskapet Tronder 

Power LTD, med kontorsted Uganda. Her har TrønderEnergi 72 prosent eierandel.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proff.no/
http://www.soliditet.no/
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TrønderEnergi har følgende eierandeler i andre selskaper (under 50 %):  

Tabell 2. Eierandeler under 50 % pr. 13.03.2023 
Selskap Andel 

ON Energi AS 49 % 

Tensio AS 40 % 

Celtic Norge AS 33,33 % 

STN Invest AS 20 % 

Hogst AS 20 % 

Proventure Seed III AS 16,66 % 

6AM Accellerator AS 8,73 % 

Thams Innovasjon AS 8,49 % 

Proventure Seed AS 3, 41 % 

Leiv Eiriksson Nyskaping AS 3,33 % 

MRFK Holding AS 2,21 % 

Bølgen Invest AS 1,06 % 

Kilde: www.soliditet.no 
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TrønderEnergi eies av 19 kommuner i Trøndelag og KLP:  

Tabell 3. TrønderEnergis eiere 
Eier Andel 

Orkland kommune 16,93 % 

Melhus kommune 13,33 % 

KLP2 13,32 % 

Trondheim kommune 8,33 % 

Indre Fosen kommune 7,31 % 

Ørland kommune 7,03 % 

Åfjord kommune 4,62 % 

Heim kommune 4,33 % 

Oppdal kommune 3,68 % 

Midtre Gauldal kommune 2,89 % 

Malvik kommune 2,7 % 

Hitra kommune 2,45 % 

Frøya kommune 2,27 % 

Skaun kommune 2,0 % 

Selbu kommune 1,3 % 

Holtålen kommune 1,22 % 

Osen kommune 0,96 % 

Stjørdal kommune 0,18 % 

Tydal kommune 0,141 % 

Rennebu kommune 0,055 % 

Kilde: www.soliditet.no 

 

2 Kommunal Landspensjonskasse GFS (GFS, Gjensidig selskap, er en offentlig selskapsform som ofte benyttes 
ved organisering av forsikringsselskap. Forsikringstakerne danner og eier selskapet. 
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3 PROSJEKTDESIGN 
Dette kapittelet redegjør for revisors forslag til løsning av oppdraget.  

3.1 Problemstillinger 
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:   

o Hvordan har dialogen mellom Frøya kommune og selskapet vært i forbindelse med 

etablering av datterselskap og utvidelse av aktiviteten i konsernet?  

o Er det gitt føringer fra kommunen for selskapets opprettelse av datterselskap? 

3.2 Avgrensing 
I en eierskapskontroll undersøkes det hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser, til 

forskjell fra en forvaltningsrevisjon i et selskap, hvor virksomheten i selskapet undersøkes.  

Revisor avgrenser denne eierskapskontrollen til å gjelde utøvelsen av eierskapet som har 

skjedd i inneværende valgperiode, altså siden høsten 2019.  

3.3 Kilder til kriterier 
 Kommuneloven, kapittel 26 

 Aksjeloven 

 KS’ anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 

 Frøya kommunes eierskapsmelding 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Revisor vil innhente data gjennom dokumentgjennomgang, strukturert spørreundersøkelse og 

intervjuer.  
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Dokumentgjennomgangen vil i hovedsak dreie seg om kommunens eierskapsmelding og 

behandlingen av denne, samt andre politiske saker som er relevant for problemstillingene.  

Dokumentene vil bli supplert med skriftlige spørsmål og intervju av informanter som kan belyse 

temaet, herunder kommunens ordfører, eventuelt andre eierrepresentanter og saksbehandler 

for eierskapssaker. Det vil være aktuelt å rette noen spørsmål til selskapet.  

Det vil gjennomføres en spørreundersøkelse som i hovedsak vil handle om dialog mellom 

kommunestyret og eierrepresentant, om opplæring og informasjon som kommunestyret 

mottar.  

De nevnte metodene vil være hensiktsmessige for å gi mest mulig presise svar på 

problemstillingene.  
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4 PROSJEKTORGANISERING 
 

4.1 Prosjektteam  
Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor 

Sunniva Tusvik Sæter 

Prosjektmedarbeider Arve Gausen 

Kvalitetssikrer Leidulf Skarbø 

Kvalitetssikrer Anna Ølnes 

 

4.2 Milepælsplan 
Bestillingsdato 15.02.2023 

Prosjektplan til sekretær 13.03.2023 

Oppstartsmøte Mai 2023 

Datainnsamling ferdig September 2023 

Rapport til uttalelse 13.11.2023 

Rapport til sekretær 01.12.2023 

 

Steinkjer, 13.03.2023 

Sunniva Tusvik Sæter     

Oppdragsansvarlig revisor       
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VEDLEGG 1: 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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