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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en 
eierskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS innenfor en ressursramme på 
150 timer, med levering 7. september 2021. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan for eierskapskontroll Trøndelag Brann- og redning 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 16.2.21 (sak 2/21) å bestille en eierskapskontroll av Trøndelag 
Brann- og redningstjeneste IKS. Selskapet er prioritert i plan for eierskapskontroll 2020 - 
2024.  
 
Revisor har utarbeidet en prosjektplan hvor det foreslås å avsette 150 timer til prosjektet, og 
levering 7. september 2021. Disse problemstillingene er satt opp for undersøkelsen: 
 
Utøver Malvik kommune sin eierstyring av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i 
samsvar med gitte føringer og anbefalinger? 
 
Undersøkelsen avgrenses til å belyse følgende delproblemstillinger: 
 

• Er innholdet i eierskapsmeldingen i samsvar med gitte føringer? 
• Gis folkevalgte tilstrekkelig opplæring om eierstyring? 
• Sikrer kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret en aktiv 
• eierstyring? 
• Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og 

habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 

Aktuelle revisjonskriterier for undersøkelsen vil blant annet være kommunelovens 
bestemmelser om eierstyring (kapittel 26) og KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse 
og kontroll. Kommunens eiermelding og selskapsavtalen vil også være relevante 
revisjonskriterier. For å svare ut problemstillingene vil revisor gå gjennom dokumenter knyttet 
til kommunens eierstyring. Revisor vil også gjennomføre intervju med sentrale personer 
knyttet til kommunens eierstyring av selskapet, samt ansatte i administrasjonen som 
utarbeider kommunens eiermelding.   
 
Vurdering og konklusjon 
Problemstillingene som revisor har satt opp er godt egnet til å undersøke Malvik kommunes 
eierskap i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, og om dette er i tråd med regler og 
normer for god eierstyring. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne 
prosjektplanen. Kontrollutvalget kan slutte seg til prosjektplanens ressursramme og 
problemstillinger, med levering 7. september 2021.  
 
 


