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Kontrollutvalget i Sunndal - Forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2023

Kommunestyret har behandlet saken i møte 21.10.2020 sak 77/20

Møtebehandling
Ordfører Ståle Refstie la fram følgende alternative forslag:
«1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommunes plan for
eierskapskontroll for perioden 2020-2023 med følgende tillegg:
Aksjeselskap:
•
•
•

Sunndal Næringseiendom AS
Todalsfjordprosjektet AS
Trollheim AS

Andre selskap:
• Krisesenteret for Molde og omegn IKS
• Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
2. Planen for eierskapskontroll vil etter dette omfatte følgende:
Aksjeselskap:
a. Sunndal Energi AS
b. Sunndal Næringsselskap AS
c. Sunndal Næringseiendom AS
d. Todalsfjordprosjektet AS
e. Trollheim AS
f. Sunndal Alpinsenter AS
g. Aursjøvegen AS
h. Sunndal Parkering AS
i. Akvainvest Møre og Romsdal AS
Andre selskap:
j. ReMidt IKS
k. Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS
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l.
m.
n.
o.

Møre og Romsdal Revisjon SA
Krisesenteret for Molde og omegn IKS
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
Sunndalsøra Samfunnshus BA

3. Ved eierskapskontroll i selskaper som Sunndal kommune eier sammen med flere kommuner i
fellesskap, skal eierskapskontrollen i disse selskapene samordnes med de andre
eierkommunene.
4. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å
gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller interkommunale
samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å
gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell eierskapskontroll.
5. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap som er
omtalt i planen.
6. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre
eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf pkt. 2.

Votering
Forslaget ble satt opp imot innstillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommunes plan for
eierskapskontroll for perioden 2020-2023 med følgende tillegg:
Aksjeselskap:
• Sunndal Næringseiendom AS
• Todalsfjordprosjektet AS
• Trollheim AS
Andre selskap:
• Krisesenteret for Molde og omegn IKS
• Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
2. Planen for eierskapskontroll vil etter dette omfatte følgende:
Aksjeselskap:
a. Sunndal Energi AS
b. Sunndal Næringsselskap AS
c. Sunndal Næringseiendom AS
d. Todalsfjordprosjektet AS
e. Trollheim AS
f. Sunndal Alpinsenter AS
g. Aursjøvegen AS
h. Sunndal Parkering AS
i. Akvainvest Møre og Romsdal AS

2

Andre selskap:
j. ReMidt IKS
k. Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS
l. Møre og Romsdal Revisjon SA
m. Krisesenteret for Molde og omegn IKS
n. Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
o. Sunndalsøra Samfunnshus BA
3. Ved eierskapskontroll i selskaper som Sunndal kommune eier sammen med flere kommuner i
fellesskap, skal eierskapskontrollen i disse selskapene samordnes med de andre
eierkommunene.
4. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å
gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller interkommunale
samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å
gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell eierskapskontroll.
5. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap som er
omtalt i planen.
6. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre
eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf pkt. 2.
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