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Orientering fra Tynset kommune vedr underskuddet i Meskano AS 
fra 2018 

 
 

Saksdokumenter: 

- Selskapskontroll  R17-2017 «Eierskapskontroll Meskano AS», 12.september 2014. 

Vedlegg 1 

- Protokoll fra generalforsamling 15.juni 2018. Vedlegg 2 

- Protokoll fra generalforsamling 15.mai 2019. Vedlegg 3 

- Uttalelse fra revisor om selskapets muligheter for fortsatt drift fra 18.09.2019. 

Vedlegg 4 

- Kommunestyresak 125/19, Tynset kommune  – «Søknad om driftsstøtte Meskano 

AS» 12.desember 2019. Vedlegg 5 

 

- Protokoll fra eierskapsmøter tilknyttet informasjon om underskuddet. 

ETTERSENDES  

- Tidslinje fra Tynset kommune om deres håndtering av, og informasjon om 

underskuddet i Meskano AS fra 2018. ETTERSENDES 

 

 

 

Saksframlegg: 

 

I kontrollutvalgets møte den 25.november 2019 ble situasjonen som Meskano AS har 

havnet i, diskutert i sak 35/2019. Det hadde også blitt stilt spørsmål fra 

kontrollutvalgene i Os og Alvdal om dette var en sak man burde få mer informasjon om. 

Kontrollutvalget vedtok å be om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og 

rådmann Erling Strålberg på det neste møtet. 

 

Både ordfører og rådmann er kontaktet og har bekreftet at de kommer med en 

orientering om Tynset kommune sin håndtering av, og informasjon om, underskuddet i 

Meskano AS fra 2018. 

Denne orienteringen foreligger skriftlig som «Tidslinje fra Tynset kommune, vedlegg 6». 

 

Sekretariatet har hentet inn dokumenter som kan bidra til få en oversikt over saken fra 

underskuddet ble kjent.  

 

Det ble gjennomført en selskapskontroll av Meskano AS i 2014. Denne ligger vedlagt, se 

vedlegg 1. 

I kontrollutvalget sin behandling av selskapskontrollen gjorde de følgende vedtak i sak 

31/14:  

1. Rapporten ”Eierskapskontroll i selskapet Meskano AS” tas til etterretning. 

2. Tynset kommune følger opp revisors anbefalinger  
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3. Rapportering skjer etter nærmere avtale mellom kontrollutvalget og ordfører. 

 

Kommunestyret behandlet saken i kommunestyresak 3/15 og 7/15. Første gang ble 

saken utsatt, og i andre sak ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

I kontrollutvalgssak 26/2015 hadde ordfører en orientering til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av eierskapskontrollen i  Meskano AS. Denne orienteringen ble gjort 

muntlig. Utvalget tok orienteringen til orientering, og det fremgår ikke av protokollen hva 

som kom frem. 

 

I selskapskontrollen ble det gitt noen anbefalinger til hvordan Tynset kommune burde 

utøve sitt eierskap.  

Tynset kommune sin eierskapsmelding ble oppdatert i 2017, og kan leses her:  

https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/ie04afd8c-6434-4cba-a6a9-

857afd384d1e/eierskapsmelding-oppdatert-2017.pdf 

 
  

Saksvurdering: 

 

I henhold til kommunelovens §23-2 skal kontrollutvalget føre kontroll med forvaltningen 

av kommunenes eierinteresser. Ut fra dette har kontrollutvalget bedt om en orientering 

av hvordan Tynset kommune har forvaltet sine eierinteresser i denne saken.  

 

Kontrollutvalget må i sin vurdering av saken se til organisasjonsformen av Meskano som 

et AS. Aksjelovens bestemmelser regulerer generalforsamlingens oppgaver og 

myndighet. Det er et viktig prinsipp i aksjeloven at de tre rollene, eier, styret og daglig 

leder, ikke blandes sammen. Eierne bør ha klare meninger om hva som er eieroppgaver, 

eierroller, og hvilke kanaler eieren skal benytte for å påvirke virksomhetens 

utvikling. Selskapskapskontrollen som ble gjort i 2014 sier en del om dette. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i møtet, og 

saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

Behandling: 

 

 

  

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/ie04afd8c-6434-4cba-a6a9-857afd384d1e/eierskapsmelding-oppdatert-2017.pdf
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