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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS og 
ber revisor utarbeide en prosjektplan med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt 
innen 06.01.2023. Prosjektplanen skal ta hensyn til kontrollutvalgets forslag.  
 
Vedlegg 
FR og EK-plan Indre Fosen 2021-2024 
 
Saksopplysninger 
Det følger av kommuneloven § 23-2 bokstav c og d at kontrollutvalget skal påse at det 
utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, såkalt eierskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021 - 2024, lagt premissene for arbeidet med 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller ut 2024. 
 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune har i henhold til leveranseavtale med Revisjon Midt-
Norge en tilgjengelig timeressurs på 550 timer pr år til bestilling av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. Sett over en fireårsperiode utgjør dette 2200 timer. Etter sekretariatets 
beregninger har kontrollutvalget per november 2022 nok ressurser til å bestille minst to 
prosjekter til i valgperioden.  
 
Kontrollutvalget har har så langt i valgperioden kun foretatt forvaltningsrevisjoner og ingen 
eierskapskontroller. Kommuneloven § 23-4 stiller krav om at kontrollutvalget også har en plikt 
til å gjennomføre regelmessige eierskapskontroller. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere 
om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  
  
 
Vurdering 
I Indre Fosen kommunes plan for eierskapskontroll for 2021-2024 fremgår det at Trøndelag 
brann- og redningstjeneste IKS skal ha 1. prioritet, og at eierskapskontrollen bør koordineres 
med de øvrige eierne. Sekretariatet er imidlertid av den oppfatning av at det ikke er 
nødvendig å koordinere en eierskapskontroll med de øvrige eierkommunene. Dette 
begrunnes med at en eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver 
kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets 
vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Det er således kun kommunens egen 
eierrepresentant som skal kontrolleres.  
  
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Trøndelag Brann- og 
redningstjeneste IKS slik plan for eierskapskontroll legger opp til, men uten de andre eierne. 
Sekretariatet foreslår følgende hovedproblemstilling:  
  

• Utøver Indre Fosen kommune sin eierstyring av TRBRT i tråd med lov og forskrift, 
kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring? 



 
Sekretariatet foreslår videre at revisjonen undersøker følgende:  

• Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om 
eierskapsutøvelsen i Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS?  

• Er eierstyringen i TRBRT i tråd med gitte føringer inkl. kommunikasjon mellom eier og 
selskap? 

• Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og 
habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 

 
Kontrollutvalget står fritt til å foreslå andre problemstillinger. De har også anledning til å heller 
velge eierskapskontroll av et annet selskap i planen.  
 
Konklusjon  
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til forslag til vedtak og bestiller en 
eierskapskontroll av Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS i hht plan for 
eierskapskontroll. Fristen for prosjektplan bør settes til senest 06.01.2022 slik at den kan 
behandles på kontrollutvalgets første møte i januar 2023. Utvalget bør be revisjonen legge 
frem en prosjektplan med ressursramme og leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte. 
 
 


