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Fylkestingets vedtak
1. Fylkeskommunens sitt eierskap er i all hovedsak i tråd med politiske vedtak,
selskapslovgivning og normer for god eierstyring.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret:
a. overholder lov om interkommunale selskaper når det gjelder
utsendelse av sakliste og protokollering.
b. synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner.
c.fortsetter med implementering av system for internkontroll og at
håndteringen av personvernopplysninger er i tråd med gjeldende lov
og forskrift.
3. Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til VIGO IKS
fremme forslag innen utgangen av 2020 om:
a. at styret evaluerer sitt eget behov for innhente nødvendig
kompetanse i styrearbeidet for å møte fremtidige utfordringer for
selskapet.
b. at styret evaluerer selskapets behov for å etablere et permanent og
bredere fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
4. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering.

Behandling

Forslag fra Arnfinn Brechan på vegne av Ap,
Tillegg i innstillingene (ny første setning):
Fylkeskommunens sitt eierskap er i all hovedsak i tråd med politiske vedtak,
selskapslovgivning og normer for god eierstyring.

Votering
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TRØNDE
Enhet
Innstilling

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Arnfinn Brechan

58 stemmer (A, Sp, MDG, SV, Krf, Rødt,
Pp). Forslaget vedtatt

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret:
a. overholder lov om interkommunale selskaper når det gjelder
utsendelse av sakliste og protokollering.
b. synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner.
c. fortsetter med implementering av system for internkontroll og at
håndteringen av personvernopplysninger er i tråd med gjeldende lov
og forskrift.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til VIGO IKS
fremme forslag innen utgangen av 2020 om:
a. at styret evaluerer sitt eget behov for innhente nødvendig
kompetanse i styrearbeidet for å møte fremtidige utfordringer for
selskapet.
b. at styret evaluerer selskapets behov for å etablere et permanent og
bredere fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
3. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering.
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