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Henvendelse vedrørende Spekematfestivalen AS 

 
 

Saksdokumenter: 

- Sak 09/20 Eventuelt – Tynset kontrollutvalg den 17. februar 2020 (ikke vedlagt) 

- Møteprotokoll fra kommunestyremøte i Tynset den 25.februar 2020, se 

interpellasjon om Spekematfestivalen AS (vedlagt) 

 

Saksframlegg: 

 

I kontrollutvalgets møte den 17.februar 2020 behandlet kontrollutvalget denne 

henvendelse fra Tynset Høyre v/ Jan Erik Larsen vedr Spekematfestivalen: 

 

«Ved siste kommunestyremøte 10.02.2020 kom det frem at styreleder i 

Spekematfestivalen Morten Sandbakken hadde undertegnet en avtale verdt kr.160.000,- 

på vegne av styret i festivalen. Dette uten at det forelå et vedtak fra kommunestyret om 

bevilgning av penger! Selskapet var på dette tidspunkt insolvent. 

I spekematfestivalens vedtekter står det at alle avtaler skal skrives under av 2 personer i 

styret. Jeg vil at dere i kontrollutvalget ser på denne saken». 

 

I behandlingen av saken orienterte ordfører om at det skulle gis en informasjon på neste 

kommunestyremøte, og ordfører orienterte om tidslinjen i saken. 

 

Kontrollutvalget vedtok at de ville behandle saken på neste møte. 

 

 

Til kommunestyremøtet den 25. februar ble det behandlet en interpellasjon om 

Spekematfestivalen (se vedlegg) hvor det ble stilt spørsmål om styret i 

Spekematfestivalen hadde inngått ei bindende avtale med rådhuset Vingelen på vegne av 

Spekematfestivalen før kommunestyremøtet 21.januar 2020, og om ikke disse 

opplysningene burde vært lagt fram for kommunestyret før et vedtak om salg av 

festivalen ble fattet.  

 

Interpellant ønsket også et svar på om styret på noe tidspunkt opplevde å få signaler fra 

eier om å gå videre i konkret planarbeid og avtaleinngåelse og eventuelt fra hvem slike 

signaler ble gitt. 

 

 
  

Saksvurdering: 

 

Henvendelsen som ble stilt til kontrollutvalget i Tynset, er i tråd med interpellasjonen (se 

vedlegg) som ble stilt i kommunestyret i Tynset den 25.februar.  
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I henhold til kommunelovens §23-2 skal kontrollutvalget føre kontroll med forvaltningen 

av kommunenes eierinteresser.  

Når feil avdekkes i forvaltningen, så er det et viktig prinsipp for kontrollutvalget å bidra 

til at kommunen kan lære av sine feil og se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å 

redusere faren for at slike feil skjer igjen. 

 

I denne saken ser det imidlertid ut til at kommunestyret gjennom et enstemmig vedtak 

har samlet seg om å iverksette tiltak for å redusere faren for at slike feil skjer igjen. Det 

gjør de gjennom å revidere Tynset kommune sin eierskapsmelding. I vedtaket inngår det 

at det skal utarbeides en rapport som skal utgjøre en del av kommunens 

eierskapsmelding hvor: 

• Kommunens utøvelse av eierskap i egne aksjeselskap skal vektlegges i 

meldingen. Særlig om hvorvidt denne selskapsformen er relevant for kommunal 

oppgaveløsning.  

• Utarbeidelse av retningslinjer for valg av styremedlemmer, kompetansekrav, 

opplæring og ansvarsforståelse for oppgavens rolle i forhold til aksjeloven og eiers 

krav til selskapets drift.  

 

Det går frem av vedtaket at for å gjennomføre dette vedtaket så skal det nedsettes et 

utvalg for å utrede punktene og mulig andre relevante problemstillinger. Utvalget skal 

bestå av kommunestyrets 8 gruppeledere eller nestledere. Rådmannen peker ut en 

sekretær.  

Rapporten skal utgjøre en del av kommunens eierskapsmelding som fremlegges før 

sommerferien.  

 

 

Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget ikke går videre med denne saken 

siden kommunestyret iverksetter tiltak på eget initiativ. Kontrollutvalget har tidligere fått 

en orientering om underskuddet i Meskano AS fra 2019, og her merket kontrollutvalget 

seg at eierskapskontrollen som ble gjennomført i Meskano AS i 2014 avdekket flere 

punkter rundt hvordan eierskap bør utøves i et AS. Mange av anbefalingene fra denne 

eierskapskontrollen så ikke ut til å være tatt inn i nåværende eierskapsmelding. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.  

 

I behandlingen av en interpellasjon om Spekematfestivalen AS til kommunestyret den 

25.februar 2020, oppfatter kontrollutvalget det som at kommunestyret får informasjon 

om de faktiske forhold som har skjedd. Kommunestyret har i den forbindelse gjort et 

enstemmig vedtak om å iverksette tiltak for å redusere faren for lignende hendelser, og 

har dermed tatt nødvendige grep som bifalles av kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å se på anbefalingene fra selskapskontroll 

R17-2014 «Eierskapskontroll Meskano AS» i det videre arbeidet med evaluering av 

eierskapsmeldingen. 

 

Kontrollutvalget ser gjerne at eierskapsmeldingen kommer på høring til kontrollutvalget 

før den blir vedtatt. 
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Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 


