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Bestilling av eierskapskontroll for Oppdal kommune sin eierstyring 
 
  
Saksdokumenter: 

• Eierskapsmelding for Oppdal kommune, se lenke: 
Del 1:  Eierskapsmelding del 1, vedtatt 2020 
Del 2: Eierskapsmelding del 2, vedtatt 2020 
Kilde: Oppdal kommune sin hjemmeside under politikk/styringsdokumenter/eierskapsmelding 
  

• Rapportering til kontrollutvalget i Oppdal kommune fra Revisjon Midt-Norge SA, 
av 17.januar 2022, vedlagt.  

 
 
Saksbakgrunn: 
Kontrollutvalget ba i sak 40/2021 «Vurdering eierskapskontroll for eierstyring i Oppdal 
kommune», om at det legges frem en bestillingssak for en eierskapskontroll av Oppdal 
kommune sin eierstyring til neste møte. 
 
 
Saksvurdering: 
En eierskapskontroll for eierstyring kan se på om Oppdal kommune har lagt til rette for 
en god eierstyring. Det kan eksempelvis gjøres gjennom å vurdere om: 

• eierskapsmeldingen oppfyller krav til god eierstyring. 
• opplæringen av kommunestyret og eierrepresentantene er tilfredsstillende. 
• det er lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering. 

 
Oppdal kommune har eierinteresser i flere forskjellige typer selskaper, i hovedsak 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper (IKS). Eierandelen varierer fra selskaper 
hvor kommunen eier 100 prosent til selskaper hvor kommunen har en mindre 
eierposisjon. Nedenfor er en tabell som er hentet fra Oppdal kommune sin 
eierskapsmelding del 1, som viser en oversikt over selskapene som Oppdal kommune har 
eierskap i. 

https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/eierskapsmelding-del-1---2020---vedtatt.pdf
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/eierskapsmelding-del-2---2020.pdf
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Tabell er hentet fra Oppdal kommune sin eierskapsmelding, del 1. side 4. 

 
Oppdal kommune reviderte sin eierskapsmelding den 1.oktober 2020 – sak 20/88, og 
den består av to deler. Det er av interesse å vurdere om eierskapet utøves i tråd med 
føringer fra eierskapsmeldingen samt føringer som lov, forskrift og lignende. 
 
Sekretariatet har vært i dialog med Revisjon Midt-Norge for hvordan en generell 
eierskapskontroll kan gjennomføres. De har nylig gjennomført en eierskapskontroll i 
Melhus kommune, og der var problemstillingen følgende: 

• Har Melhus kommune lagt til rette for god eierstyring?  
 
Hovedproblemstillingen ble delt opp i følgende delproblemstillinger: 

o Er det utarbeidet en eierskapsmelding og oppfyller denne de krav som 
stilles?  

o Er opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter tilfredsstillende?  
o Er det lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering?  

 
I Melhus ble eierskapskontrollen gjennomført ved hjelp av intervju av ordfører og 
styreleder/daglig leder i Aksjeselskapet Lundemo Bruk. I tillegg var det en gjennomgang 
av tilgjengelige dokumenter. Revisjon Midt-Norge SA peker på at en alternativ metode 
for innsamling av dokumentasjon kunne vært å gjennomføre en spørreundersøkelse 
rettet mot kommunestyrets medlemmer og for eksempel styremedlemmer i kommunens 
eide selskaper. Det ville gitt en større bredde i informasjonstilgangen, men timerammen i 
prosjektet var ikke tilstrekkelig til at det kunne gjennomføres.  
 
 
Tilgjengelig timeramme  
Revisjon Midt-Norge SA har sendt en rapport over tilgjengelig timeramme, og den ligger 
vedlagt. Kontrollutvalget har i gjennomsnitt en årlig timeressurs på 340 timer. Dette kan 
brukes mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Kontrollutvalget har så langt i 
perioden brukt: 
Timeforbruk 2021: 254,74 
Timeforbruk 2020: 333,62 
Det pågår nå en forvaltningsrevisjon på hjemmetjenesten med en timeressurs på inntil 
300 timer. Mye av dette er brukt i 2021. 
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En «vanlig» eierskapskontroll mot et enkelt selskap ligger erfaringsvis på ca 100 timer. 
Dersom man skal få et best mulig utbytte av en såpass bred eierskapskontroll, bør det 
derfor være rom for å gjennomføre en eierskapskontroll på inntil 200 timer 
 
Oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon vil delta på kontrollutvalgets møte for 
å kunne rådgi kontrollutvalget og svare på spørsmål 
 
Konklusjon: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av eierstyringen i 
Oppdal kommune hvor problemstillingen blir om Oppdal kommune har lagt til rette for 
god eierstyring.  
Hovedproblemstillingen deles opp i følgende delproblemstillinger: 

• Oppfyller eierskapsmeldingen som er utarbeidet de krav som stilles?  
• Er opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter tilfredsstillende?  
• Er det lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering?  

 
For valg av metode bør det velges en bredest mulig informasjonstilgang. En 
spørreundersøkelse rettet mot kommunestyrets medlemmer og styremedlemmer i 
kommunens eide selskaper eller lignende vil gi et godt informasjonsgrunnlag for hvordan 
eierstyringen fungerer i praksis. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av eierstyringen i Oppdal kommune 
2. Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 200 timer. 
3. Problemstillingen som ønskes belyst er om Oppdal kommune har lagt til rette for 

god eierstyring. Det vurderes ved å se på om: 
a. Eierskapsmeldingen som er utarbeidet oppfyller de krav som stilles?  
b. Opplæringen av kommunestyret og eierrepresentanter er tilfredsstillende?  
c. Det er lagt opp til tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering.  

4. For valg av metode ønsker kontrollutvalget å få en bredest mulig 
informasjonstilgang. Det er ønskelig at det benyttes spørreundersøkelse rettet 
mot kommunestyrets medlemmer og styremedlemmer i kommunens eide 
selskaper eller lignende. 

5. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 28.mars 
2022, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 
15.03.2022.  

 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  


