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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling Utøver Verdal kommune sin eierstyring av Tindved Kulturhage 

AS i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?   

Kilder til kriterier - Kommuneloven 

- Aksjeloven 

- KS Anbefalinger om god eierstyring (2020) 

- Selskapets vedtekter 

- Verdal kommunes eierskapsmelding (2018) 

Metode Intervju og dokumentgjennomgang 

Tidsplan • 150 timer 

• Levering til sekretær: 15.09.2022 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor:  

Sunniva Tusvik Sæter, sts@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider:  

Leidulf Skarbø, lsk@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Arve Gausen, aga@revisjonmidtnorge.no 

• Mette Sandvik, msa@revisjonmidtnorge.no 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Verdal 

kommune 

Ordfører eller den ordfører delegerer 

 

 

 

 



 

 

2 OPPDRAG 

2.1 Bestilling 
I Plan for eierskapskontroll 2020-2024 er Tindved Kulturhage AS førsteprioriterte prosjekt. I 

kontrollutvalgets møte 25.10.2021 sak 35/21 bestilte de en eierskapskontroll av Tindved 

Kulturhage AS, og ba revisor utarbeide utkast til prosjektplan.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Tindved Kulturhage ble stiftet 15. desember 2004. Tindved har tre avdelinger: Brikken i Verdal, 

Filmfabrikken i Levanger og Spiren i Inderøy.  

På sin egen hjemmeside presenterer selskapet seg på følgende vis:  

Tindved Kulturhage utvikler kreative bedrifter innen kunst, kultur, opplevelsesnæring 

og andre former for kreativ virksomhet i Trøndelag. 

Tindved er en Siva-partner og del av næringshageprogrammet i Norge, som bidrar 

til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. 

Vi har over 75 bedrifter i nettverket og bistår bedriftene med bedriftsveiledning, utvikling 

av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og 

andre utviklingsbehov. I tillegg kobler vi bedriftene opp mot relevante fagmiljøer, FoU-

miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer og offentlig støtteordninger. 

Vi har kontor- og møteromsfasiliteter, stort nettverk og kort vei til spennende prosjekter. 

Kilde: www.tindved.no 

Det er følgende eiere i selskapet:  

Tabell 1. Eierandeler i Tindved Kulturhage AS  

Eier Andel 

Verdal kommune 45,31 % 

COOP Midt-Norge 45,31 % 

SIVA 4,53 % 

Sparebank 1 Midt-Norge 3,62 % 

Gjensidige Forsikring 1,2 % 

Kilde: Bisnode CreditPro 

 



 

 

Det er følgende nøkkelpersoner i selskapet:  

Tabell 2. Nøkkelpersoner i Tindved Kulturhage AS 

Navn Selskap Rolle 

Anne Segtnan  Daglig leder 

Pål Hofstad  Styreleder 

Jan Inge Røkke Coop Midt-Norge Styremedlem 

Eli Irene Røthe Verdal Kino Styremedlem 

Reidun Kristina Malvik SIVA Styremedlem 

Ranja Hakkebo Vassli NTE Styremedlem 

Arnstein Langåssve Inderøy Kulturhus Styremedlem 

Kilde: Bisnode CreditPro 

 

2.3 Kommunens organisering 
Det framgår av kommunens delegeringsreglement at ordfører, i medhold av kommuneloven § 

6-1 2. ledd, er kommunens rettslige representant. Ordføreren (eller kommunedirektøren ved 

ordførerens fravær) oppnevner kommunens representanter til generalforsamlinger, årsmøter 

o.l. dersom ikke annet er bestemt. Oppnevningen skal være skriftlig.  

I Verdal kommunes eiermelding fra 2018 framgår det at «den politiske eieroppfølgingen skjer 

gjennom Verdal kommunestyre og rådmannen».  

 



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 

3.1 Avgrensing 
I eierskapskontrollen undersøker revisor kommunens rutiner og praksis for eieroppfølgning av 

Tindved Kulturhage AS. Kontrollen vil ikke rette seg mot selskapet, men mot kommunens 

system for eierstyring, og hvordan denne utøves av eierrepresentant og formidles til eier. Dette 

vil i praksis si at vi kontrollerer om kommunens eierutøvelse i selskapet skjer i tråd med gitte 

føringer.  

3.2 Problemstillinger 
Utøver Verdal kommune sin eierstyring av Tindved Kulturhage AS i samsvar med gitte føringer 

og anbefalinger?  

Prosjektet avgrenses til å se på følgende underproblemstillinger:  

▪ Er eierskapsmeldingen og eierens styringsdokumenter i tråd med gitte føringer?  

▪ Gis folkevalgte tilstrekkelig opplæring om eierstyring? 

▪ Sikrer kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret en aktiv 

eierstyring? 

▪ Utøver eierrepresentanten eierstyringen i tråd med kommunestyrets føringer og 

rollefordelingen i et aksjeselskap? 

▪ Er eiers retningslinjer for utvelgelse av styremedlemmer i selskapet, herunder prosess 

for valg, styregodtgjørelse og habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 

3.3 Aktuelle kilder til kriterier 
- Kommuneloven 

- Aksjeloven 

- KS Anbefalinger om god eierstyring (2020) 

- Selskapets vedtekter 

- Verdal kommunes eierskapsmelding (2018) 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Undersøkelsen er bestilt som en eierskapskontroll. Standard for eierskapskontroll, RSK 002, 

er førende for prosjektet. Standarden sikrer at undersøkelsen utføres i henhold til krav til god 

kommunal revisjonsskikk. Dette medfører blant annet at Tindved Kulturhage AS har rett til å 

uttale seg om rapporten selv om selskapet ikke er underlagt nærmere undersøkelse.  



 

 

Revisor vil intervjue sentrale personer knyttet til kommunens eierstyring av selskapet, og 

eventuelt ansatte i administrasjonen som utarbeider kommunens eierskapsmelding. Videre 

skal revisor foreta en dokumentgjennomgang knyttet til kommunens eierstyring.   

Kommunen har ikke aksjemajoritet i selskapet, og selskapet eies delvis av private aktører. 

Siden bestillingen er en eierskapskontroll hvor man kontrollerer kommunens utøvelse av 

eierskapet, og ikke selskapet i seg selv, er det imidlertid ikke nødvendig med innsyn i 

selskapsdriften. Det kan være aktuelt å kontakte selskapet for å spørre hvordan selskapet 

opplever eierstyringen og kontakten med eier. Selskapets respons på dette vil være frivillig. 

 

 

 

Verdal, 13.01.2022 

Sunniva Tusvik Sæter      

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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