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Kontrollutvalg Fjell IKS

Innspill til hvilke forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som skal
gjennomføres i Oppdal kommune for 2021-2025
Vi takker for å få anledning til å komme med skriftlige innspill til planen for forvaltningsrevisjoner
og eierskapskontroller for perioden 2020 til 2024.
For de tre selskaper som er nevnt for selskapskontroll mener vi at Oppdal næringshus AS og
TrønderEnergi AS ikke behøver å være aktuelle kandidater for perioden 2020 til 2024. For
Oppdal næringshus AS har det vært omlegging av driften og nytt styre er valgt i 2020.
Selskapet bør få tid på seg å drifte etter styringssignaler gitt av generalforsamlingen. Oppdal
kommune har i dag 4,02% eierandel iTrønderEnergi AS. Dette er en ren finansiell investering.
Vi vil her peke på to selskaper der vi mener det er risiko for kommunen. Begge selskaper er
nevnt som alternativer i revisors fremstilling; Vitnett AS og Rosenvik holding AS.
Vitnett AS
Selskapet har et samfunnsoppdrag gitt av hovedeier, og det er å bygge ut bredbånd i
kommunen slik at innbyggere og næringsliv får tilfredsstillende bredbåndstilgang. Dette er ikke
tilfelle i dag, og selskapet har to ganger bedt om utsatt frist med å imøtekomme eiers krav til
bredbåndsutbygging.
Rent finansielt har selskapet fått imøtekommet sitt ønske om ikke å betale utbytte til eier før
tidligst i 2024. Bakgrunnen er at selskapet mener det har behov for midler som kunne vært
betalt som utbytte til å imøtekomme eiers krav til bredbåndsutbygging.
Selskapet hadde for ved utgangen av 2017 bokført eiendeler til 54 millioner kroner, og en
egenkapital på 11 millioner kroner. Da NEAS AS kjøpte seg inne i selskapet i 2018 ble
selskapets verdi anslått til 85 millioner kroner, og NEAS AS verdsatte den gang selskapet til 120
millioner kroner i 2023.
Rosenvik holding AS
Rosenvik AS etablerte en avdeling på Oppdal i 1975, og kommunen ble aksjonær i selskapet.
Innskutt kapital var kr. 400.500. Avdelingen ble nedlagt i 2008, men kommunen forble
aksjonær. Imidlertid gir det ingen økonomisk gevinst å være deleier i Rosenvik lenger, da
virksomheten til bedriften ligger utenfor Oppdal kommune. Det deles ikke ut utbytte fra driften.

Forvaltningsrevisjon
Næringsarbeidet i Oppdal kommune er i dag delt mellom kommunedirektøren (kommunedirektørens
stab), Nasjonalparken næringshage AS og Oppdal næringshus AS.
Postadresse
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no
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Nasjonalparken næringshage AS har en generell oppdragsavtale med kommunen om
førstelinjetjenester. I tillegg gis næringshagen direkteoppdrag som går på næringsutvikling fra
kommunen.
Oppdal næringshus AS er gitt oppgaven med å bidra til at det blir innhold i innovasjonssenteret som
Nasjonalparken næringshage AS skal drive.
Det kan være grunn til å se om næringsarbeidet totalt er hensiktsmessig organisert.

Med hilsen

Richard Sandnes
controller

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

