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Orientering om status for Oppdal næringshus AS og
kommunestyrets vurdering for videre drift
Saksdokumenter:
− Eierskapsmelding del 1 - Oppdal kommunes eierskapspolitikk,
eget vedlegg, del 1
−

Eierskapsmelding del 2 - spesifikk for selskaper. Aktuelle sider er uttrukket,
eget vedlegg, del 2

−

Særutskrift fra kommunestyresak 16/2022 «Oppdal næringshus – vurdering av
videre drift», eget vedlegg, del 3

−

Selskapskontroll av Oppdal næringshus, R-48 2017, kontrollutvalgssak 37/17 den
04.12.2017, eget vedlegg, del 4

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har i denne perioden fulgt kommunestyrets håndtering av Oppdal
næringshus, og har tidligere hatt orientering fra ordfører i sak 03/2022 «Dialogmøte med
ordfører» om eierskapsrollen og hvordan eierskapsrollen var håndtert når det gjaldt
kommunestyret sitt vedtak vedr Oppdal næringshus. Dette gjelder
• PS 59/2019 og PS 182/2019 - Formannskapets og kommunestyrets behandling av
søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb
• PS 2/2020 Formannskapet, Oppdal næringshus – valg av styre
Det henvises til kontrollutvalgets sak 03/2020 for ytterligere informasjon om saken.
Kontrollutvalget hadde en påfølgende orientering i sak 22/2020 «Oppfølging av
kommunestyrets vedtak om midler fra Oppdal næringshus AS til finansiering av
innredning for Oppdal klatresenter».
Her fikk kontrollutvalget etterspurt dokumentasjon for generalforsamlingen i Oppdal
næringshus den 2/1 2020 og styreprotokoller fram til formannskapets valg av styre. De
fikk seg også forelagt en styreprotokoll for finansieringsvedtaket, samt en orientering fra
styreleder/daglig leder. Styreleder orienterte om hvordan styret så på de vurderinger
som var gjort og hvordan de ville arbeide. Utvalget diskuterte saken og kom frem til at
de tok informasjonen til orientering, og anså at utbetalingen av utbytte var gjort i
henhold til aksjelovens bestemmelser. Under behandlingen av saken kommer det frem at
det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon på
et senere tidspunkt.
Det henvises til kontrollutvalgets sak 22/2020 for ytterligere informasjon om saken.
I sak 22/21 «Eventuelt» ble følgende vedtatt:
«Kontrollutvalget ønsker en orientering om Oppdal næringshus, og om det styres
etter kravene for selskapet i eierskapsmeldingen»
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------------------------------------------------------------------------------------------------Vedtaket kom på bakgrunn av at formannskapet unntatt ordfører hadde tiltrådt som
styre. Styreleder og daglig leder Elisabeth Hals har takket ja til å komme for å gi en
orientering.
I etterkant av kontrollutvalgets vedtak, kom det opp en sak for kommunestyret den
17.mars hvor det bes om en ekstrabevilgning til Oppdal næringshus AS. Det er i
kommunestyresak 16/2022 «Oppdal næringshus – vurdering av videre drift». For å
danne seg en bakgrunn for denne saken, så henvises det til særutskriften som er
vedlagt.
Siden Oppdal næringshus hadde behov for tilført kapital, og det på den bakgrunn ble satt
opp som en sak i kommunestyret, er saken utvidet ut fra kontrollutvalgets vedtak i
samråd med leder i utvalget.
I desember 2017 behandlet kontrollutvalget en selskapskontroll av Oppdal næringshus i
kontrollutvalgssak 37/2017. etter kommunestyrets behandling av rapporten ble følgende
anbefalinger vedtatt:
1. I forbindelse med pågående arbeid med revidering av eierskapsmeldingen skal det
sikres at:
a. Det etableres eierstrategier for alle selskaper kommunen eier
b. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens
eierrepresentant
c. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styrer i selskaper
d. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret
e. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen
eier
f. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskaper
får nødvendig opplæring.
g. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen
eier
h. Rapporterer ytelser til ledende personer i noter til årsregnskapet
2. Oppdal kommune sørger for at prosedyrene i punkt en etableres og blir gjeldende for
Oppdal Næringshus AS.
3. Oppdal kommune følger opp at Oppdal Næringshus AS utarbeider etiske
retningslinjer.
Disse anbefalingene er fulgt opp i kommunens eierskapsmelding. Hvorvidt de etterleves i
praksis, har ikke sekretariatet nok kjennskap til å uttale seg om.
Saksvurdering
Kontrollutvalgets mandat går ut på å føre kontroll med forvaltningen.
Forvaltningsrevisjoner er kontrollutvalgets verktøy for å undersøke om regelverk
etterleves, om kommunen når sine mål og om ressursene blir forvaltet på en effektiv
måte. Gjennom å be om orienteringer kan kontrollutvalget følge med på hvordan ulike
saker håndteres, og utvalget kan ut fra orienteringen vurdere om det er behov for å følge
saken nærmere opp.
For kontrollutvalget skal kunne danne seg et bilde av hvordan Oppdal næringshus er
forvaltet ut fra eiers intensjon med selskapet, eierskapsmelding og aksjelov, så er det
ønskelig med en bredest mulig informasjon. Kontrollutvalget har allerede vedtatt at de
ønsket en orientering fra styreleder om status for selskapet. Styreleder er ansvarlig for
selskapets drift og fungerer også som daglig leder. Ordfører inviteres som
generalforsamlingens eierrepresentant i Oppdal næringshus, for å orientere om eiers syn
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saken slik at administrasjonens synspunkt kan komme til uttrykk. Det er på bakgrunn av
at kommunedirektøren er ansvarlig for å utrede saker som legges frem til
kommunestyret, og må koordinere og samordne øvrig drift opp mot det som er
selskapenes ansvar.
Det er utarbeidet noen felles spørsmål som det er ønskelig at alle besvarer ut fra sine
roller som henholdsvis styreleder, generalforeningens eierrepresentant og
kommunedirektør.
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan er Oppdal næringshus AS sin oppgave og økonomi?
Arbeider Oppdal næringshus AS ut fra avtaler som er tydelig avgrenset og som er
i tråd med eiers ønske?
Har styret i Oppdal næringshus AS arbeidet ut fra aksjelovens krav?
Har generalforsamlingen for Oppdal næringshus AS arbeidet ut fra aksjelovens
krav og eierskapsmeldingens retningslinjer?
Arbeides det i henhold til strategisk næringsplan og retningslinjer i
eierskapsmeldingen?
Er det noe som kunne vært gjort annerledes fra kommunestyret i denne perioden
knyttet til Oppdal næringshus AS og næringsarbeidet generelt?
Er det behov for en forvaltningsrevisjon av Oppdal næringshus AS eller
organiseringen av næringsarbeidet?

Det er ønskelig at det utarbeides et skriftlig notat ut fra det som skal besvares, og som
leveres på møtet.
Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å ta informasjonen til orientering eller om det
er ønskelig med en oppfølging av saken.
Sekretariatets forslag til innstilling:
Kontrollutvalget tar informasjonen om status for Oppdal næringshus AS og
kommunestyrets vurdering for videre drift til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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