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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

a. Brannvesenet Midt IKS 
b. IKT Indre Namdal IKS 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Behovet for eierskapskontroll blir vurdert ut fra risiko og vesentlighet. 
Det er økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse over 50 prosent, og heleide 
aksjeselskap er spesielt aktuelle.  
 
Selskaper som har høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 
selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 
selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 
tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert.  
 
Brannvesenet Midt IKS er et selskap som utøver en viktig tjeneste for kommunen. 
Brannvesenet Midt har ansvar for å forvalte brann- og redningstjenesten for sine 
eierkommuner. Tjenesten består både av tjenester som er selvkostfinansiert, og av tjenester 
som finansieres av eiertilskudd. Andre eierkommuner er Steinkjer, Snåsa, Lierne og Osen. 
Videre har eiersammensetningen i selskapet blitt endret fra 2020, både på grunn av 
kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran, og på grunn av Namdalseid kommunes 
uttreden fra selskapet som følge av sammenslåing med Namsos og Fosnes kommuner. 
Selskapet vurderes til å ha høy risiko, med bakgrunn i tjenesteytelsen og endringer i 
eiersammensetning. 
 
IKT Indre Namdal IKS forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner. Deltakere i IKS`et er de 
seks kommunene i Indre Namdal. Selskapet har tre ansatte med kontorsted i Røyrvik og 
Snåsa. Eventuelle svakheter i IKT Indre Namdal IKS knyttet til drift og datasikkerhet vil kunne 
få store konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Det er også mulig å se for seg 
utfordringer knyttet til kommunens omdømme. 
 
KT Indre Namdal IKS 
 
Vurdering 
Sammen med forvaltningsrevisjonen er eierskapskontrollen viktig for å kunne forbedre 
tjenestene til kommunens innbyggere også på de områdene som er lagt ut til ulike selskaper. 
Kontrollutvalget bør være en bevist bestiller av prosjektet, slik at kommunen får svar på 
sentrale spørsmål om hvordan eierskapet forvaltes. 



 
 
 
 


