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1

Innledning
I kommunal sektor har det etter hvert blitt mer vanlig å organisere deler av
tjenesteproduksjonen i fristilte selskaper, stiftelser og lignende. Utviklingen i
retning av mer fristilte organisasjonsmodeller fører til en mer kompleks og oppdelt
organisering av den kommunale virksomheten. Dette gir styringsmessige
utfordringer for kommunestyret og det reiser spørsmål i forhold til tilsyn og
kontroll med denne typen virksomhet. Det faktum at en oppgave som tidligere har
ligget innenfor forvaltningen organiseres inn i et utenforliggende selskap, bør ikke i
seg selv føre til mindre oppfølging fra kontroll- og tilsynsorganene i kommunen.
Behovet for oppfølging og koordinering av virksomheten kan tvert om være økende
når virksomheten blir mer oppdelt.
Inntil den nye aksjeloven av 13. juni1997 trådte i kraft kunne kommunerevisjonen
velges som revisor i selskaper der kommunen alene eller sammen med andre
kommuner/ fylkeskommuner hadde mer enn 50 % av stemmene. Denne
bestemmelsen ble ikke videreført i gjeldende aksjelov. Da revisorloven ble fornyet i
1999 ble dette stadfestet ved at kommunalt eide selskaper mistet muligheten til å
velge kommunal revisjon. Det vil si at kommunen gjennom kontrollutvalget og
kommunerevisjonen mistet muligheten til å ha innsyn i kommunalt eide selskaper
etter 1999.
Som følge av endringene i kommuneloven om tilsyn og kontroll som ble vedtatt med
virkning fra 01. juli 2004 ble kontrollutvalgets oppgaver konkretisert og til dels
utvidet i forhold til de tidligere bestemmelsene. Kontroll og tilsyn med kommunalt
og fylkeskommunalt eide selskaper ble igjen en prioritert oppgave, og det ble tatt
inn egne bestemmelser om selskapskontroll. Reglene slår fast at kontrollutvalget
skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper mv. (kommunelovens § 77, nr. 5).
Kommunelovens § 80 utdyper videre i hvilke selskaper selskapskontroll kan utføres,
og på hvilken måte selskapskontrollen kan gjennomføres. Etter forskrift om
kontrollutvalg § 13 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som skal vedtas av kommunestyret.
Selskapskontroll kan bare gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med
andre kommuner eller fylkeskommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide
datterselskaper til slike selskaper. I slike selskaper har kommunens kontrollutvalg
og revisor rett til å kreve de opplysninger som anses nødvendig for kontrollen, og
opplysningene kan innhentes fra selskapets daglige leder, styret eller fra selskapets
valgte revisor. Kontrollutvalget og revisor kan også selv foreta undersøkelser i
selskapet. Videre har kontrollutvalget og kommunens revisor rett til å være tilstede
på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende
selskapsorganer.
Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroller i andre selskaper
der eierskapet er delt med private aktører eller staten, må kontrollen basere seg på
offentlig tilgjengelige dokumenter.
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Aksjelovens bestemmelser regulerer hvem som på vegne av et aksjeselskap kan gi
innsyn i selskapet. Etter aksjeloven § 6-12 hører forvaltningen av selskapet inn
under styret, og styret representerer selskapet utad, jfr. aksjeloven § 6-30. Ut fra
dette kan styret gi kontrollutvalget rett til innsyn i selskapet.
Når det gjelder aksjeeiernes myndighet til å gi kontrollutvalget innsynsrett, må
aksjeeierne i tilfelle beslutte dette gjennom vedtak i generalforsamlingen.
Det har blitt mer vanlig at kontrollutvalg ber om innsyn i selskaper som ikke faller
inn under innsynsretten i kommuneloven § 80. Kommunen har også blitt oppfordret
fra sentralt hold om å sørge for innsynsrett i alle selskaper med kommunale
interesser, jfr. 85 tilrådinger fra Kommunal- og regionaldepartementet.

2.

Organisasjonsformer for kommunal virksomhet
Kommunen kan velge å organisere sin virksomhet på flere måter der de mest
nærliggende er:
 Som en kommunal etat eller virksomhet på tradisjonell måte.
 Som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11.
 Som interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens § 27.
 Som interkommunalt samarbeid med vertskommune etter kommunelovens § 28.
 Som interkommunalt selskap.
 Som aksjeselskap.
 Som stiftelse
Selskapskontroll i henhold til kommuneloven er aktuelt i aksjeselskaper og i
interkommunale selskaper.

3.

Selskapskontrollens innhold
Selskapskontrollen kan deles i to deler:
1. Eierskapskontroll
Dette innebærer at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med
forvaltningen av eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll,
herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
2. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens § 77 nr. 4, som systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av
forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme
gjennom å vedta planen for selskapskontroll.
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Skjematisk kan selskapskontrollen fremstilles slik:

Eierskapskontroll

Figur: Fritt etter ”Forslag til veileder for selskapskontroll” utarbeidet av Norges
Kommunerevisorforbund.

4.

Retningslinjer for selskapskontroll
Før selskapskontroll iverksettes skal kommunestyret vedta retningslinjer for denne
typen kontroll. Med utgangspunkt i planen for selskapskontroll skal kontrollutvalget
avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, samt
resultatene av disse. Retningslinjene bør inneholde bestemmelser om hvor ofte
kontrollutvalget skal rapportere resultatene av selskapskontrollen. Videre må
retningslinjene inneholde bestemmelser om hvordan selskapskontrollen skal foregå,
det vil si om det skal være mulig for kontrollutvalget å initiere
forvaltningsrevisjonsprosjekter i selskapet i tillegg til ordinær eierskapskontroll.
Retningslinjene bør også inneholde bestemmelser om hvilke dokumenter selskapet
skal sende kontrollutvalget og revisor. Aktuelle dokumenter er årsregnskap,
årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger og
protokoller fra generalforsamling / representantskap og styremøter.
En plan for selskapskontroll bør inneholde en beskrivelse av ulike deler av
selskapskontrollen.
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Kontrollvirksomheten kan omfatte:

a) Eierkontroll ved selskapsetablering
Eierkontroll ved selskapsetablering eller ved kjøp av aksjer eller andeler i selskaper.
Kontrollaspektet i slike situasjoner er å vurdere om verdiene kommunen skyter inn
i virksomheten er i overensstemmelse med kommunestyrets forutsetninger, og om
innskutte verdier står i et rimelig forhold til motytelsen i form av aksjer,
innskuddskapital etc.

b) Ordinær eierskapskontroll
For selskaper i daglig drift vil eierskapskontrollen bestå av følgende deler:
1.
2.
3.
4.

Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler,
herunder innenfor de rammer som vedtektene gir.
Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens
vedtak og forutsetninger.
Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra et eierperspektiv.
Eventuelle andre forhold.

I dette ligger det at virksomheten drives i henhold til rammene som er satt for
virksomheten, både i forhold til lov og regelverk og i henhold til virksomhetens
vedtekter. Videre må det vurderes om virksomheten drives innenfor de vedtak og
forutsetninger som kommunestyret har satt for selskapets virksomhet. Dersom
kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i virksomheten kan det også være
aktuelt å vurdere hvilken rolle disse har hatt for å sikre at virksomheten drives
innenfor kommunestyrets forutsetninger for kommunens engasjement i selskapet.
Når det gjelder vurderinger i forhold til eierperspektivet vil fokus blant annet settes
på om virksomheten drives økonomisk forsvarlig og at virksomheten forvalter sine
eiendeler og kapital på en sunn og effektiv måte.

c) Eierskapskontroll ved salg eller avvikling av virksomhet
På lik linje med eierskapskontroll ved kjøp av virksomhet kan det også være aktuelt
med en viss grad av innsyn i prosessen ved avvikling av, eller ved salg av
virksomhet. I denne sammenhengen er det naturlig å vurdere om eventuelle
forutsetninger ved salget er oppfylt og om vederlaget står i forhold til verdiene i
virksomheten.
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5.

Selskapskontroll i Rennebu kommune

5.1 Eierskap og eierstyring i Rennebu kommune
Kommunestyret behandlet kommunens eierskapsmelding i møte 24.11.2011.
Kommunestyret vedtok å ta Eierskapsmeldinga for Rennebu kommune til
etterretning. Kommunestyret ga tilslutning til de konklusjoner som foreslås i
eierskapsmeldingen kapittel 4 - Gjennomgang av kommunens eierinteresser.
Kommunestyret tar sikte på at eierskapsmeldinga gjennomgås/eventuelt
revideres hver valgperiode og ber om at kommunens eierskap blir gjenstand for
vurdering i kommunens årsmelding.
I kapittel 4 i Eierskapsmeldingen er det foretatt en gjennomgang og vurdering av
kommunens interesser. Det er vurdert om kommunen fortsatt skal eie
aksjer/andeler og i noen tilfeller er det lagt fram forslag om salg av aksjene.

5.2 Oversikt over eierskap i Rennebu kommune
Selskapskontroll kan gjennomføres i henhold til kommunelovens bestemmelser for
selskaper som er heleid av kommunen, for selskaper som kommunen eier sammen
med andre kommuner/ fylkeskommuner og for interkommunale selskaper som
kommunen har eierandel i.
Videre kan selskapskontroll gjennomføres i selskaper hvor dette er regulert i
vedtekter eller aksjonæravtaler og i selskaper hvor styret har åpnet for innsyn.
Selskapene er presentert nedenfor.:




Tabell 1 inneholder de selskap som faller innenfor kommunelovens § 80 som
er interkommunale selskaper og offentlig eide aksjeselskaper, og heleide
datterselskaper fra disse selskapene.
Tabell 2 inneholder øvrige aksjeselskaper som kommunen eier sammen med
private. Her kan det gjennomføres en begrenset selskapskontroll

Nedenfor følger en oversikt over Rennebu kommunes eierandeler i selskaper.
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Tabell 1
Selskap nr 1

Hamos forvaltning IKS, Grønøra, 7300 Orkanger

Org.nr
Innskutt kapital/
annen
kapital/eierandel
Styre/ledelse

975936333
Rennebu kommune eier (delt ansvar) 5,3 %

Formål/ strategi

Revisor
Annet

Selskap nr 2
Org.nr.
Innskutt kapital/
annen kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 3
Org.nr.
Innskutt
kapital/annen
kapital/ eierandel
Styre/ledelse

Styreleder: Oddbjørn Bang
Daglig leder: Trygve Berdal
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til
delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som
eierkommunene har i tilknytning til innsamling, transport, behandling
og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i
eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse
av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er tildelt
enerett innenfor avfallsområdet og har ikke erverv som formål.
Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene
på andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å
redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle
avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som
myndighetene stiller.
Revisjon Midt-Norge IKS
Har eierandeler i:
Kystmiljø AS – 100 %
Meldal Miljøanlegg AS – 34 % - off.eid
Retura Sør – Trøndelag AS – 100 %
Ecopro AS – 3,08 % - Privat og off.eid
Betalingspartner AS – 100 %
Miljøpartnere AS – 12,58 % - Privat og off.eid
Kystmiljø AS, Grønøra 7300 Orkanger
971220074
Selskapskapital: Kr 514 900
Annen egenkapital 2014: kr 5 689 000
Utbytte 2014: kr 0
Eies 100 % av Hamos forvaltning IKS
Styreleder: Torbjørn Evjen
Daglig leder: Trygve Berdal
Tilby avfallstjenester til havbruksnæringen. Selskapet kan også
drive annen beslektet virksomhet, herunder eie og drive fast
eiendom, utnyttelse av råvarer og energi, samt deltakelse som
aksjonær eller på annen måte delta i andre foretak.
Orkla Revisjon AS
Eier ingen andre aksjeposter
Betalingspartner AS
Grønøra, 7301 Orkanger
992299258
Selskapskapital: Kr 500 000
Annen egenkapital 2014: kr 2 815 000
Utbytte 2014: kr 250 000
Eies 100 % av Hamos forvaltning IKS
Styreleder: Per Jostein Blokkum
Daglig leder: Per Jostein Blokkum

-7Revisjon Fjell IKS

Plan for selskapskontroll i Rennebu kommune

Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 4
Org.nr.
Innskutt kapital/
annen kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 5
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet

Tilby effektive og tilpassede løsninger innen merkantile tjenester
og inkasso, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med
dette, herunder å delta som aksjonær i andre selskaper med
lignende virksomhet.
Orkla Revisjon AS
Har ingen eierandeler
En ansatt
Retura Sør – Trøndelag AS, Grønøra Næringspark,
7300 Orkanger
984018037
Selskapskapital: Kr 450 000
Annen egenkapital 2014: kr 17 703 000
Utbytte 2014: kr 2 400 000
Eies 100 % av Hamos forvaltning IKS
Styreleder: Trygve Berdal
Daglig leder: Espen Odd Bredesen
Tilby effektive avfallsløsninger, miljøvennlige tjenester og
produkter innen avfallshåndtering. Selskapet kan også drive
annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder eie
og drive fast eiendom, utnyttelse av råvarer og energi, samt
deltakelse som aksjonær eller på annen måte delta i andre
foretak.
Orkla Revisjon AS
Eier 20 % i Resan AS som ble startet i 2015 og består av private
og offentlige eiere
Trønderenergi AS
980417824
Aksjekapital: kr 113 818 460
Opptjent egenkapital: kr 1 946 752 000
Rennebu kommune eier 0,06 % aksjer. Andel stemmeberettigede
aksjer er 0,06 %
Andre eiere: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, KLP,
Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Nordmøre
Energiverk AS, Oppdal, Orkdal, Osen, Rissa, Roan, Selbu, Skaun,
Snillfjord, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord og TrønderEnergi AS
Styreleder: Per Kristian Skjærvik
Daglig leder: Ståle Gjersvold
Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge og drive
anlegg for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i
forbindelse med denne virksomheten herunder annen
forretningsmessig utnytting av anlegg og teknologi, eie og delta i
andre selskaper innen rammen av virksomheten.
Pricewaterhousecoopers AS
Registrerte eierandeler/aksjeposter:
Trønderenergi Kraft AS – 100 %
Biokraft AS – 56,05 %
Biokraft Holding AS – 56,05 %
Nordmøre Energiverk AS – 49 %
Nordenfjeldske Energiverk AS – 0,83 %
Trønderenergi Nett AS – 85 %
Vigor AS – 35,35 %
Næringshagen i Orkdalsregionen AS – 8,06 %
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Selskap nr 6
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet

Selskap nr 7
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 8
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse

STN Invest AS – 20 %
Dynavec AS – 45,45 %
Merpellets AS – 23 %
Trønderenergi Service AS – 100 %
Trønderenergi Marked AS – 100 %
Norwind Installer AS – 20 %
Trønderenergi Kraft AS
Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
878631072
Eies 100 % av Trønderenergi AS
Aksjekapital: kr 350 000 000
Overkursfond: kr 1 816 012 000
Styreleder: Olav Sem Austmo
Daglig leder: Tormod Eggan
Produksjon og omsetning av elektrisk energi og annen
virksomhet som hører naturlig sammen med dette. Virksomheten
kan også drives i samarbeid med, eller ved deltagelse i andre
foretak med tilsvarende eller lignende formål. Selskapet skal
drives på forretningsmessig basis innenfor rammen av gjeldene
energilovgivning med vekt på langsiktig verdiskapning.
Pricewaterscoopers AS
Registrerte eierandeler/aksjeposter:
AS Settefiskanlegget Lundamo – 27 % (privat/off. eid)
Sarepa Ytre Vikna 2 AS – 50 % (og 50 % av NTE Energi AS)
Fosen Vind AS – 14,5 % (privat/off.eid)
Nordenfjeldske Energi AS – 8,26 % (privat/off.eid)
Ecohz AS – 12,44 % (privat/off.eid)
Sarepta Energi AS – 50 % (og 50 % av NTE Energi AS)
Osaelva Kraftverk AS – 50 % (og 50 % av Fosen Kraft AS)
Apoint AS – 19,14 % (privat/off.eid, tidligere Enterguide AS)
Usma Kraft AS – 80 % (privat/off.eid)
Trønderenergi Service AS
Klæbuveien 18, 7031 Trondheim
992111372
Eies 100 % av Trønderenergi AS
Aksjekapital: kr 1 000 000
Overkursfond: kr 690 000
Annen egenkapital: - 193 000
Styreleder: Arnt Inge Sætern
Daglig leder: Johnny Tangen
Levere servicetjenester
Pricewaterhousecoopers AS
Ingen aksjeposter/eierandeler registrert
Trønderenergi Marked AS
Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
993385565
Eies 100 % av Trønderenergi AS
Aksjekapital: kr 13 255 000
Sum egenkapital: kr 34 767 000
Styreleder: Arnt Inge Sætern
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Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 9
Org.nr.
Innskutt kapital/
annen kapitel/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 10
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Daglig leder: Roger Dønnem
Merkevarebygging, markedsføring, produkt- og tjenesteutvikling
samt salg og kundeservice. Kan også drives i samarbeid med, eller
ved deltagelse i andre foretak med tilsvarende eller ligngende
formål
Pricewaterhousecoopers AS
Ingen aksjeposter/eierandeler registrert
Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18, 7037 Trondheim
992047364
Rennebu kommune eier (delt ansvar) 1,5 %
Andre eierkommuner er: Trondheim, Malvik, Oppdal, Leksvik,
Klæbu og Rissa
Styreleder: Trond Singsås
Daglig leder: Torbjørn Mæhlumsveen
Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver
og behov knyttet til brann- og eksplosjonsvern, ulykkes-,
katastrofesituasjoner og akutt forurensning. Oppgavene er av
forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og
innsats på området tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og
sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i
regionens brannvernordning. Oppgavene følger av ulike lovgivninger
og av kommunenes egne beslutninger, og plikten til å oppfylle
oppgaven ligger hos kommunestyrene som eier TBRT IKS.
Samarbeidet skal sikre et tilfredsstillende nivå på brannsikkerheten,
tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant
samarbeid mellom deltakerkommunene. På brann- og
eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn
av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar
brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av
selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og
sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av
forebyggende og innsatsmessig art. Kommunestyrene legger
myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven
med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der
loven selv ikke er til hinder for det. Kommunestyrene legger
funksjonene som nødalarmeringssentral, for mottak av meldinger om
branner og andre ulykker, 110-sentralen, til selskapet.
Kommunestyrene legger funksjonen som sekretariat for
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, IUA Sør-Trøndelag
region, til selskapet.
Trondheim kommunerevisjon
Ingen aksjeposter registrert.
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Maskinistgata 1, 7042 Trondheim
971375965
Rennebu kommune eier (delt ansvar) 1,69 % (2016)
Andre eiere: Agdenes, Bjugn, Frosta, Frøya, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Høylandet, Inderøy, Klæbu, Leksvik, Levanger, Lierne,
Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsskogan,
Oppdal, Orkdal, Os, Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik,
Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Tydal, Verdal,
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Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 11
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 12
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 13
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Verran, Ørland, Åfjord, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør –
Trøndelag fylkeskommune. Trondheim går ut av avtalen fra
1.1.2016.
Styreleder: Kjell Fosse
Daglig leder: Anne Overland
Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra medlemmene
eller materiale som disse har ansvar for, blir tatt vare på og gjort
tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative
og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal
være depotinstitusjon for medlemmenes konsesjonspliktige
arkivmateriale. Selskapet skal i samråd med medlemmene
arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos
medlemmene, m.a. ved å bistå i utarbeidelse av arkivplan og
oppbygging av medlemmenes arkiv, stå for opplæring og
rettledning i arkivsystem og arkivrutiner, gi råd og ha tilsyn med
arkivlokale, og bistå med annet arkivarbeid for medlemmene.
KomRev Trøndelag IKS
Ingen aksjeposter registrert.
Revisjon Fjell IKS, Os kommunehus, 2550 Os i Østerdalen
987727675
Rennebu kommune eier 10,63%
Andre eierkommuner: Oppdal, Holtålen, Røros, Os, Folldal, Alvdal
og Tolga
Styreleder: Ola Jensvold
Daglig leder: Svein Magne Evavold
Utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i
henhold til gjeldene lovverk. Kan utføre andre revisjonsoppdrag
og rådgivning for deltakerne etter særskilt hjemmel, eller
innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk. Kan
utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre
selskaper/virksomheter. Kan gå inn i revisjonsselskap når dette
fremmer selskapets formål og kompetanse, jf selskapsavtalen § 8.
Fosen kommunerevisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS, Os kommunehus, 2550 Os i Østerdalen
988019917
Rennebu kommune eier 10,63 %
Andre eierkommuner: Oppdal, Røros, Holtålen, Os, Tolga, Alvdal
og Folldal
Styreleder: Svein Ola Nygjelten
Daglig Leder: Torill Bakken
Å utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de
deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk og
forskrifter. kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets
formål og kompetanse, jf. selskapsavtalen § 8.

Midt-Norge 110 – sentral IKS
Sluppenvegen 20,7037 Trondheim
916484496
Rennebu kommune eier 0,82 %
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Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet

Andre eierkommuner: Skaun, Midtre Gauldal, Klæbu, Snillfjord,
Selbu, Oppdal, Hitra, Meldal, Tydal, Røros, Agdenes, Orkdal, Roan,
Åfjord, Malvik, Rissa, Hemne, Ørland, Bjugn, Trondheim, Frøya,
Leksvik, Melhus, Holtålen og Os
Styreleder: Michael Jan Momyr
Daglig leder: Arvid Vollum
Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter knyttet til brannog eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt
om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner
og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er å
kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder
ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av
mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt
samordning med nødalameringssentralene for helse og politi.
Dimensjonsering av 110-sentralen tar utgangspunkt i en
gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for deltakernes region.
Det overordnede målet med en felles nødalarmeringssentral er å
utvide tjenestetilbudet og kvaliteten på de tjenester som leveres i
hele regionen, med spesiell fokus på bedre felles nytte av
spesialressurser, rådgivning og spesialkompetanse som sentralen
har. Sentralen er også den rådgivende nødalarmeringssentralen
for Farlig Gods nord for Dovre. Samarbeidet skal sikre alarmering
og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt
etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte,
informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant
ledelse. Selskapsavtalen skal gi samme tjenestenivå hos alle
deltakerne. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert
tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse
til selskapet. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver, men
det forutsetter at dette ikke påvirker selskapets hovedfunksjon og
leveranse
Trondheim kommunerevisjon
Stiftet 17.12.2015

Tabell 2
Selskap nr 1
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet

Meldal Miljøanlegg AS
7336 Meldal
983089887
Innskutt kapital: 1 000 000 kr
Opptjent kapital: 8 134 000
Hamos Forvaltning IKS eier 34 %
Meldal kommune eier 34 %
Trondheim Renholdsverk AS eier 32 %
Kontaktperson: Ragnhild Borchsenius
Styreleder: Ragnhild Borchsenius
Eie og drive mottaksanlegg for avfall og alt som dermed står i
forbindelse, samt foreta investeringer, således kjøp og salg og
utnyttelse av faste eiendommer, samt deltakelse som aksjonær
eller på annen måte i foretak med lignende formål.
Orkla Revisjon AS
0 ansatte
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Selskap nr 2

Miljøpartnerne AS
Co/ Hamos forvaltning IKS, Grønøra, 7300 Orkanger

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

993309745
Innskutt kapital: 2 972 000
Hamos forvaltning IKS eier 12,58 %
øvrige eiere: både private og offentlige
Daglig leder: Hanne Olsen
Styreleder: Erik Fenstad
Innsamling, transport og behandling av avfall, og dermed
tilknyttet virksomhet, samt deltakelse i selskaper med tilknyttet
virksomhet
Pricewaterhousecoopers AS
Aksjeposter i:
Retura Norge AS – 16,51 %
Miljøpartnerne AS – eier 3,36 % selv
Ecopro AS
Skjørdalen Ravlovegen 324, 7657 Verdal
www.ecopro.no
984853998
Innskutt kapital: kr 33 225 000
Opptjent kapital: kr – 13 778 000
Hamos Forvaltning IKS eier 3,08 %
Øvrig eiere er både private og offentlige
Daglig leder: Tore Fløan
Styreleder: Trygve Berdal
Motta og behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner og
interkommunale selskaper, industri og private aktører i MidtNorge, herunder etablering og drift av felles avfallsanlegg.
Samordne transport av innsamlet og utsortert avfall til felles
behandlingsanlegg. Markedsføre og selge restprodukter og energi
fra avfallsbehandlingen. For øvrig yte tjenester innen området
avfallsbehandling. Selskapet vil bl.a. søke på kontrakter som
tildeles i henhold til enerett til offentligrettslig organ. Selskapet
skal drive sin virksomhet i overensstemmelse til kravene som
stilles til offentligrettslig organ i den forbindelse, herunder
kravene i anskaffelsesforskriften § 1-3 (h). For lovpålagte
oppgaver der selskapet er tildelt enerett, skal selvkostprinsippet
følges.

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet

Selskap nr 3

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 4

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Trøndelag Revisjon AS
Birka AS
Myrveien 2, 7391 Rennebu
www.birka.no
985683743
Innskutt kapital: kr 224 000
Rennebu kommune eier 6,7 %
Daglig leder:
Styreleder: Michael Jan Momyr
Å være nasjonalt kompetansesenter for kunst og håndverk.
Gjennom dette skal selskapet være drivkraft for nettverksbygging,
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Revisor
Annet
Selskap nr 5
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 6

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 7

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 8

utvikling og verdiskaping innenfor kunst- og håndverksnæring i
hele landet. Selskapet har videre som formål å drive i balanse.
Selskapet vil også delta i andre selskap med lignede virksomhet,
samt hva dermed hører til.
BDO AS
Birka Eiendommer AS
994186302
Innskutt kapital: kr 600 000
Opptjent kapital: kr 523 000
Rennebu kommune eier 33,33 %
Andre eiere: Rennebumartnan 33,33 %
Birka AS 33,33 %
Daglig leder:
Styreleder:
Fremskaffe lokaler til kulturformål, særlig til eiernes behov, herunder
deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet. I tillegg kan
selskapet drive utleie til andre formål.
Mottar årlig kr 350 000 i tilskudd fra Rennebu kommune
Rosenvik AS
Halleforsgata 9, 7300 Orkanger
www.rosenvik.no
915484425
Innskutt kapital: kr 1 316 250
Opptjent kapital
Rennebu kommune eier 1,14 %
Øvrig eiere er både private og offentlige
Daglig leder: Arnt Otto Lie
Styreleder: Aage Schei
Skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og formidling av
arbeidssøkere til arbeidslivet, gjennom produksjon og annen
næringsvirksomhet. Selskapet skal også gi tilbud om varige
arbeidsplasser til yrkeshemmede og andre.
Deloitte AS
Biocraft AS
Beddingen 10, 7042 Trondheim
www.biokraft.no
894625902
Innskutt kapital: kr 584 866
Opptjent kapital: kr 14 141 000 (2014)
Trønderenergi AS eier 56,05 % (Både private og off. eiere)
Daglig leder: Håvard Wollan
Styreleder: Bjørn Ivar Flatgård
Selskapets formål er å utvikle, bygge, drive og eie teknologi,
systemer og anlegg for produksjon av bioenergi samt tilhørende
produkter, samt delta i virksomhet med beslektet type aktivitet.
Pricewaterhousecoopers AS
Biokraft Holding AS
5 etasje Beddingen 10, 7042 Trondheim
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Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 9
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 10
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 11
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse

Formål/ strategi

916 683 405
Innskutt kapital: kr 584 766
Trønderenergi AS eier 56,05 % (både private og off. eiere)
Stiftet 28.01.2016
Daglig leder: Håvard Wollan
Styreleder: Håkon Welde
Eierskap i andre selskaper og virksomheter samt alt som står i
forbindelse med dette
Pricewaterhousecoopers AS
Nordmøre Energiverk AS,
Industriveien 1, 6517 Kristiansund
960684737
Innskutt kapital: kr 1 960 784
Overkursfond: kr 357 789 000
Opptjent kapital: kr 219 517 000
Trønderenergi AS eier 49 % (både private og off. eiere)
Daglig leder: Knut J. Hansen
Styreleder: Per Kristian Øyen
Planlegge, utbygge og drive produksjon av energi, regional og
ditstribusjonsnett for energi og kjøp/salg av energi, samt
virksomhet som står i sammenheng med dette.
Nordmøre Revisjon AS
Nordenfjeldske Energiverk AS
Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
966675497
Innskutt kapital kr 605 000
Opptjent kapital (2014) kr 318 000
Trønderenergi AS eier 0,83 %
Trønderenergi Kraft AS eier 8,26 %
Daglig leder: Stig Rolstadaas
Styreleder: Tormod Eggan
Å arbeide for en lønnsom produksjon og omsetning av elektrisk
kraft. Å drive eller delta i annen virksomhet i denne forbindelse.
Ernst & Young AS
Trønderenergi Nett AS
Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
978631029
Innskutt kapital: kr 220 000 000
Overkursfond: kr 2 064 793 000
Opptjent kapital: kr 253 731 000
Daglig leder: Bård Olav Uthus
Styreleder: Kari Skeidsvoll Moe
Trønderenergi eier 85 % og KLP eier 15 %
Overføring av energi og annen virksomhet som hører naturlig
sammen med dette. Virksomheten kan også drives i samarbeid
med, eller ved deltakelse i andre foretak med tilsvarende eller
lignende formål. Selskapet skal drives på forretningsmessig basis
innenfor rammen av gjeldende energilovgivning med vekt på
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Revisor
Annet
Selskap nr 12

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 13

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 14
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 15

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

langsiktig verdiskapning. Selskapet skal ikke ha gjeld utover
normal driftskreditt.
Pricewaterhousecoopers AS
Vigor AS
Grønøra Næringspark, 7300 Orkanger
www.vigor.no
980391280
Innskutt kapital: kr 629 840
Overkursfond: kr 2 735 000
Trønderenergi AS eier 35,35 % (private og off. eiere)
Daglig leder: Per Kirkaune
Styreleder: Bjørn Wiggen
Eie aksjer i andre selskaper, delta i prosjektutvikling og etablering
av nye virksomhetsområder og selskaper innen olje og
gassmarkedet. Selskapet kan eie egne aksjer.
Fravalgt
Næringshagen i Orkdalsregionen AS
Grønøra Næringspark, 7300 Orkanger
www.orkdalsregionen.com
983409652
Innskutt kapital: kr 1 116 600
Overkursfond (2015): kr 110 000
Opptjent kapital (2015): kr 687 000
Trønderenergi AS eier 8,06 %
(private og off.eiere)
Daglig leder: Berit Arntsen
Styreleder: Sidsel Rian
Bedrifts-, nærings- og samfunnsutvikling i Orkdalsregionen
Orkla Revisjon AS
STN Invest AS
Løkkenveien 204, 7332 Løkken Verk
989664395
Innskutt kapital: kr 4 080 000
Overkursfond: kr 4 904 000
Opptjent kapital: kr – 1 197 000
Trønderenergi AS eier 20 % (private og off. eiere)
Daglig leder: Dag Olav Løseth
Styreleder: Dag Olav Løseth
Investeringsvirksomhet i aksjer og verdipapirer i selskaper med
regional tilknytning.
Orkla Revisjon AS
Dynavec AS
Liv bygget, 7125 Vanvikan
www.dynavec.no
991576517
Innskutt kapital: kr 7 350 185
Overkursfond (2014)kr 14 584 000
Opptjent kapital: kr 1 902 000
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Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 16
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 17
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi

Revisor
Annet
Selskap nr 18

Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel
Styre/ledelse
Formål/ strategi
Revisor
Annet
Selskap nr 19
Org.nr.
Innskutt kapital/
eierandel

Trønderenergi AS eier 45,45 % (private og off. eiere)
Daglig leder: Gunnar K. Gran
Styreleder: Kaare Gisvold
Utvikling, optimalisering og produksjon av maskiner og annet
utstyr, samt annen virksomhet som naturlig står i tilknytning til
dette.
Pricewaterhousecoopers AS
Merpellets AS
c/o Meråker kommune Rådhuset, 7530 Meråker
991610 359
Innskutt kapital: kr 600 000
Opptjent kapital: kr -444 000
Trønderenergi AS eier 23 % (private og off. eiere)
Daglig leder: Ulf Erik Lundqvist
Styreleder: Ole Hartvig Bakke
Utvikle, produsere og selge produkter innenfor bioenergi,
herunder utvikling, produksjon og salg av pellets, samt annen
virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette.
BDO AS
Norwind Installer AS
C Sundts gate 17-19, 5004 Bergen
995911922
Innskutt kapital: kr 179 713
Annen egenkapital(2014): kr – 33 940 000
Trønderenergi AS eier 20 %
Daglig leder: Thorbjørn Gaarden Hansen
Styreleder: Rune Birkeland
Etablering og drift av virksomhet innenfor offshore
vindkraftproduksjon, herunder investering i selskaper med slik
virksomhet.
Deloitte AS
Kommunekraft AS
Akersgata 30, 0158 Oslo
www.kommunekraft.no
866818452
Innskutt kapital: kr 320 000
Opptjent kapital: kr 2 850 000
Rennebu kommune eier 0,31 %
Daglig leder:
Styreleder: Arvid Lillehauge
Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft,
og drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling.
PKF Beckman Lundevall Revisjon AS
Nasjonalparken Næringshage AS
Inge Krokannsveg 9, 7340 Oppdal
998358922
Innskutt kapital: kr 720 000
Opptjent kapital: kr 373 00
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Styre/ledelse

Formål/ strategi

Revisor
Annet

Daglig leder: Tina Selbæk
Styreleder: Jan Terje Bredeveien
Rennebu kommune eier 15,28 % (private og off.eiere)
Utvikling og oppfølging av nye og eksisterende
bedrifter/prosjekter i randsonen av nasjonalparkene i Midt-Norge
med potensial for VEKST, samt annen virksomhet som naturlig
faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med
lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte
gjøre seg interessert i andre foretagender.
BDO AS

Rennebu kommune gikk i 2004 inn som eier i de to interkommunale selskapene
Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS med 10,63 % eierandel.
Disse selskapene vil tilrettelegge og foreta selskapskontroll for eierne, men kan ikke
foreta selskapskontroll i egen virksomhet. Dersom det skal foretas selskapskontroll i
disse selskapene må kontrollutvalget sikre at den som utøver selskapskontrollen er
habil.
En plan for selskapskontroll bør ikke baseres fullstendig på kommunens nåværende
eierinteresser. Det er også hensiktsmessig å ha en rutine på plass om det senere
skulle bli aktuelt for kommunen å opprette egne selskaper selv eller sammen med
andre kommuner for å ivareta særskilte formål.

5.3 Vurdering av selskapene
Valg av kontroller bør skje på bakgrunn av en risiko- og vesentlighetsvurdering.
I en slik vurdering vil en vektlegge følgende forhold:
1. Vesentlighet
a. Kommunens eierandel i selskapet
b. Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere og selskapets
samfunnsmessige ansvar
c. Økonomisk verdi for kommunen
2. Risiko
a. Manglende måloppnåelse eller uklare mål
b. Negativ økonomisk utvikling
c. Endringer i selskapets organisasjon eller i markedet

Vår vurdering av vesentlighet:
a) Kommunens eierandel i selskapene er angitt i prosent
b) Selskapenes tjenestetilbud og samfunnsmessige ansvar er skjønnsmessig
vurdert på skalaen svært viktig – viktig – middels viktig – lite viktig
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c) Økonomisk verdi for kommunen er vurdert i forhold til balanseverdi og
ligningsverdi, liten verdi (mindre enn 0,5 mill.), middels verdi (0,5 mill. – 2,5
mill.), stor verdi (2,5 mill. – 25 mill.) og meget stor verdi (over 25 mill.)

Tabell 3: vurdering av vesentlighet
Selskap
Hamos Forvaltning IKS inkludert 100 %
eide AS og eierandeler i andre AS

1a
1b
5,3 % Svært viktig

Trønderenergi AS inkludert 100 % eide
AS og eierandeler i andre AS

0,06 % Svært viktig

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS
1,5 %
Midt-Norge 110 – sentral IKS
0,82 %
Birka AS
6,7 %
Birka Eiendommer AS
33,33 %
Nasjonalparken Næringshage AS
15,28 %

Svært viktig
Svært viktig
Lite viktig
Lite viktig
Viktig

1c
Stor verdi
(Konsern: stor
verdi)
Meget stor verdi
(Konsern: meget
stor verdi)
Liten verdi
Liten verdi
Liten verdi
Liten verdi
Liten verdi

Vår vurdering av risiko:
a) Vurdert risiko for manglende måloppnåelse er angitt for de selskapene det
gjelder
b) Vi har sett på økonomisk utvikling i selskapene og markert de selskapene som
har negativ utvikling
c) Vi har ikke registrert risiko knyttet til endringer i selskapenes organisasjon.
Vurderingene er gjort med bakgrunn i markedsforhold og lov- og
reguleringsmessige forhold som kan innebære risiko.
Tabell 4:vurdering av risiko
Selskap
Hamos Forvaltning IKS
inkludert 100 % eide AS og
andre AS med eierandeler i

2a
2b
Risiko knyttet til Ok
selvkost og
sekundærvirksomhet

Trønderenergi AS inkludert
100 % eide AS og andre AS
med eierandeler i
Trøndelag Brann og
redningstjeneste IKS

Risiko i forhold til
Ok
mange
virksomhetsområder
Risiko knyttet til
Ok
selvkost og eventuell
sekundærvirksomhet,
og mulig gap mellom
forventninger og
tildelte ressurser
Liten risiko
Ok

Midt-Norge 110 – sentral IKS
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2c
Risiko knyttet til
lovpålagt og ikke
lovpålagt
virksomhet
og noe
markedsrisiko
Markedsrisiko

Liten risiko
knyttet til
lovpålagt og
eventuelt ikke
lovpålagt
virksomhet
Liten risiko

Plan for selskapskontroll i Rennebu kommune

Birka AS

Liten risiko

Birka Eiendommer AS

Liten risiko

Nasjonalparken Næringshage
AS

Risiko i forhold til
dekning av
kommunens behov

Neg.utvikling Stabil, men noe
fra 2013 til
markedsrisiko
2014
Ok
Stabil, men noe
markedsrisiko
Ok
Stabil, men noe
markedsrisiko

5.4 Revisjonens konklusjon
En samlet vurdering av risiko og vesentlighet peker mot at det er størst behov for
selskapskontroll i følgende selskaper:
 Hamos Forvaltning IKS inkludert 100 % eide AS og andre AS med
eierandeler i
 Trønderenergi AS inkludert 100 % eide AS og andre AS med eierandeler i
 Trøndelag brann og redning IKS
 Birka AS
Kontrollutvalget og revisor har pr. i dag rett til innsyn etter kommunelovens
bestemmelser bare for selskapene som er oppgitt i tabell 1.
Det ble gjennomført selskapskontroll i Trønderenergi AS og rapporten ble avgitt 1.
februar 2014. Selskapskontrollen ble gjennomført gjennom et samarbeid mellom
Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon.
Prioritering av selskapskontroll må også vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser
for kontroll og tidligere gjennomførte kontroller. Kontroller som kan gjennomføres i
samarbeid mellom flere kommuner vil innebære lavere kostnader.
Forvaltningsrevisjon i selskaper kan også ses opp mot forvaltningsrevisjon i
kommunen.
I henhold til forskrift om kontrollutvalg må planen oversendes til kommunestyret
for endelig godkjenning.

6. Plan for selskapskontroll i Rennebu kommune (utkast)
1. Virkeområde
Selskapskontroll kan utøves i interkommunale selskaper og i aksjeselskaper der
Rennebu kommune alene eller sammen med andre kommuner eller
fylkeskommuner eier alle aksjer eller andeler, og i heleide datterselskaper av slike
selskaper. Videre kan selskapskontroll utøves i selskaper hvor dette er regulert i
vedtekter/aksjonæravtale og i selskaper hvor styret har åpnet for innsyn.
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2. Selskapskontrollens innhold
Selskapskontrollen omfatter:
A: Eierskapskontroll som omfatter kontroll med forvaltningen av eierinteressene
i selskaper, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser
i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
B: Forvaltningsrevisjon i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4, det vil si
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
selskapskontrollen som skal utøves på vegne av Rennebu kommune.

3. Innhenting av opplysninger
Kommunestyret gir kontrollutvalget og den som kontrollutvalget utpeker til å
utføre selskapskontroll, anledning til å kreve enhver opplysning av selskapet,
selskapets styre og selskapets revisor som anses nødvendig for å kunne utøve
selskapskontrollen.
Kontrollutvalget kan kreve å få tilsendt følgende dokumenter rutinemessig som et
ledd i eierskapskontrollen av selskapet: årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger samt protokoller fra
generalforsamling / representantskap og styremøter.

4. Gjennomføring av selskapskontroll
Kontrollutvalget må minst én gang i året foreta en vurdering av kommunens
selskaper med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og eventuelt hvilket
omfang selskapskontrollen skal ha.
Kontrollutvalget peker selv ut den som skal bistå utvalget i selskapskontrollen. I
henhold til avtaleforutsetningene for deltakelse i interkommunalt samarbeid om
revisjon og sekretariat i Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS, er det disse
selskapene som skal yte slike tjenester til kontrollutvalget.

5. Rapportering
Rapportering om gjennomført selskapskontroll skjer rutinemessig til
kontrollutvalget etter at selskapskontroll er gjennomført. Kontrollutvalget
rapporter til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll i henhold til denne
planen minst én gang i året.

6. Planens virkningstid
Planen gjelder for perioden 2016 – 2019.
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