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Fylkesting 2017-2019 har behandlet saken i møte 12.06.2019 sak 43/19 

 

Fylkestingets vedtak  

1.Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og 

anbefalinger i selskapskontrollen og ber fylkesrådmannen rapportere om status og 

oppfølging av disse til kontrollutvalget innen utgangen av 2020. 

2.Fylkestinget tar selskapskontrollen av MiST for øvrig til orientering. 

3.Fylkestinget understreker viktigheten av en god folkevalgtopplæring av fylkets 

representanter i forskjellige selskap. Spesielt med tanke på representantene sin 

rolle i tillegg til kunnskap om fylkets innkjøpspolitikk. Det er også viktig med en 

gjennomgang av habilitetsregler. 

 

 

Behandling 

 

 

Forslag fremmet av Knut Fagerbakke (SV): 

Fylkestinget understreker viktigheten av en god folkevalgtopplæring av fylkets 

representanter i forskjellige selskap. Spesielt med tanke på representantene sin 

rolle i tillegg til kunnskap om fylkets innkjøpspolitikk. Det er også viktig med en 

gjennomgang av habilitetsregler. 

 

 

Endringsforslag fra Jan Grønningen (H):  

Endret ordlyd i punkt 1: 

Fylkestinget ber eierrepresentanten følge opp revisors anbefalinger….  

 

 

 

 

Votering 
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Alternativ votering mellom 

innstillingens punkt 1 og forslag 

fra Jan Grønningen 

 

Innstillingens punkt 1 Forslaget ble vedtatt med 57 

stemmer (A, Sp, Krf, MDG, 
Rødt, Pp, Haugbjørg fra V, 

Strøm fra SV, Ramo og 
Kristiansen fra Frp). 

Forslag fra Jan Grønningen 18 stemmer (H, Sandaune, 

Gilde, Larsen fra Frp, Paulsen 
fra V og Fagerbakke, Kolstad og 

Trondal fra SV). Forslaget falt 

Innstillingens punkt 2 Enstemmig vedtatt  

Forslag fra Knut Fagerbakke  Enstemmig vedtatt 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og 

anbefalinger i selskapskontrollen og ber fylkesrådmannen rapportere om 

status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen utgangen av 2020. 

2. Fylkestinget tar selskapskontrollen av MiST for øvrig til orientering. 
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