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Vurdering av eierskapskontroll for eierstyring i Oppdal kommune 
  
Saksdokumenter: 

- Plan for eierskapskontroll, se Kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll Oppdal 
(Hentet fra kontrollutvalg Fjell sin nettside konfjell.no/Oppdal) 

 
 
 
Saksbakgrunn: 
Plan for eierskapskontroll for 2020 – 2024 ble vedtatt av kommunestyret i sak 130/20 
den 10.12.2020, med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge for planperioden: 
 

1. Oppdal næringshus  
2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS  
3. Rosenvik Holding AS  
4. ReMidt IKS  
5. Selskap hvor kommunen er medeier og andre kommuner inviterer til  

eierskapskontroll  
6. Eierstyring 

 
Kontrollutvalget har i tidligere sak 04/21 og 13/21 vurdert å gjennomføre 
eierskapskontroll i Oppdal næringshus og Trøndelag Brann- og redningsvesen.  
For Oppdal næringshus ble det etter en orientering fra Oppdal næringshus i sak 22/20 
konkludert med at en eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon avventes til nytt 
Innovasjonssenter er tatt i bruk slik at man kan lære av hele prosessen. 
 
For Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kom utvalget i sak 13/21 frem til følgende 
vedtak: 
«Utvalget vurderer det dithen at det er et større utbytte av å gjøre en generell kontroll 
av eierstyringen i Oppdal kommune, og tar opp igjen saken i 2.halvår av 2021.» 
 
På den bakgrunn legges det frem en sak om en eierskapskontroll av den generelle 
eierstyringen i Oppdal kommune. 
 
 
Saksvurdering: 
Timene fra Revisjon Midt-Norge SA som er disponible til å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 er ca. 340 timer. Det er tilnærmet den 
årlige timeressursen som kontrollutvalget har til disposisjon. Forvaltningsrevisjonen som 
er under utarbeidelse, er på inntil 300 timer. En eierskapskontroll for eierstyring vil 
anslagsvis ligge på ca 100 timer. Det betyr i praksis at det vil være rom for både en 
forvaltningsrevisjon og en eierskapskontroll i 2022. 

https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/Kontrollutvalgets-plan-for-eierskapskontroll-Oppdal-endelig.pdf
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I plan for eierskapskontroll kommer det frem at eierstyring er satt til lav risiko i revisors 
risiko- og vesentlighetsvurdering. Det baserer seg på at Oppdal kommune har utarbeidet 
en eiermelding som ganske nylig er revidert. Det kommer samtidig frem at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen peker på at det er viktig å følge opp dette punktet. Oppdal 
kommune deltar i mange eierskap og eiermeldingen er et viktig verktøy. 
 
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.  

 
 
Konklusjon: 
Ut fra vurderingen som er gjort i tidligere behandling av saken, så mener sekretariatet at 
det kan være en fornuftig ressursbruk å gjennomføre en eierskapskontroll av 
eierstyringen i Oppdal kommune. Kontrollutvalget må gjøre en total vurdering ut fra 
hvilke andre revisjoner de ønsker å gjennomføre innenfor perioden. 
 
Dersom kontrollutvalget i Oppdal ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll i for 
eierstyringen, så legges det frem som en bestillingssak i neste møte.  
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at det legges frem en bestillingssak for en eierskapskontroll av 
Oppdal kommune sin eierstyring til neste møte.  
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  


