Trondheim kommune

Saksframlegg
Plan for selskapskontroll
Arkivsaksnr.: 07/9862
Forslag til innstilling:
Selskapskontroll i Trondheim kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 gjennomføres i
2007 på følgende måte :
1. Det gjennomføres eierskapskontroll i Trondheim Interkommunale Havn IKS.
2. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Olavshallen AS og Trondheim Kino AS.
3. Det foretas en gjennomgang av kommunens system og rutiner for oppfølging av eierinteressene.
4. For øvrig kan kontrollkomiteen i den grad det finnes nødvendig, foreta undersøkelser i interkommunale
selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med
andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene.
5. Bystyret delegerer til kontrollkomiteen å foreta endringer i planen i løpet av planperioden, jf. forskrift
om kontrollutvalg § 13, 2. ledd.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Det vises til vedlagte forslag til plan for selskapskontroll for 2007 med vedlegg.

Konklusjon
Saken oversendes bystyret med følgende
INNSTILLING
Selskapskontroll i Trondheim kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 gjennomføres i
2007 på følgende måte :

1. Det gjennomføres eierskapskontroll i Trondheim Interkommunale Havn IKS.
2. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Olavshallen AS og Trondheim Kino AS.
3. Det foretas en gjennomgang av kommunens system og rutiner for oppfølging av eierinteressene.
4. For øvrig kan kontrollkomiteen i den grad det finnes nødvendig, foreta undersøkelser i interkommunale
selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med
andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene.
5. Bystyret delegerer til kontrollkomiteen å foreta endringer i planen i løpet av planperioden, jf. forskrift
om kontrollutvalg § 13, 2. ledd.

Kontrollkomiteens sekretariat 08.03.2007
Monica Grøtte
leder

Lars Settemsdal
rådgiver

Vedlegg
1. Forslag til plan for selskapskontroll i Trondheim kommune for 2007.
2. Plan for selskapskontroll 2006
3. Retningslinjer for gjennomføring av selskapskontroll i Trondheim kommune.
4. Oversikt over aksjer pr. 31.12.06
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