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Kommunestyret 20/22 28.03.2022 

 
Oppfølging av eierskapskontroll av Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS 
 

Vedtak i Kommunestyret - 28.03.2022 
1. Malvik kommunes eierskapsmelding skal fra neste revidering inneholde en oversikt over 

kommunens eierrepresentant og styremedlemmer i de enkelte selskapene. Oversikten 
oppdateres årlig og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med 
eierskapsmeldingen.  
 

2. Opplæring av kommunestyret i eierstyring tas som en del av folkevalgtopplæringen i 
neste valgperiode. Denne må omfatte både opplæring om eierskap og ulike roller knyttet 
til eierstyring, og bør gjennomføres i løpet av de seks første månedene i valgperioden.  
 

3. Som eierrepresentanter velges sentrale politikere, fortrinnsvis 
medlemmer/varamedlemmer av formannskapet/kommunestyret. 
 

4. Kommunedirektøren retter en henvendelse til selskaper som ikke har vedtektsfestet bruk 
av valgkomité, og ber om at dette blir tatt inn i vedtektene. Foreligger det ikke instruks 
for valgkomitéen, bes dette utarbeidet. Instruksen bør inneholde bestemmelser om 
komplementær kompetanse og kjønnsbalanse. 
  

5. Ved revidering av eierskapsmeldingen presiseres det i tilknytning til reglene om 
inhabilitet at man må unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som 
styremedlemmer der kommunen har eierinteresser. 
 

6. Kommunedirektøren lager en oversikt over registrering i styrevervregisteret blant 
selskapene som kommunen har eierinteresser i, og ber selskap som ikke er registrert der 
om å gjøre dette. 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 28.03.2022  
Frank Arne Hammer (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3, på vegne av H og PP: 
 



Som eierrepresentanter velges sentrale politikere, fortrinnsvis medlemmer/varamedlemmer av 
formannskapet/kommunestyret. 
 
 
Endringsforslaget fra Hammer ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen med vedtatte endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 15.03.2022 
1. Malvik kommunes eierskapsmelding skal fra neste revidering inneholde en oversikt over 

kommunens eierrepresentant og styremedlemmer i de enkelte selskapene. Oversikten 
oppdateres årlig og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med 
eierskapsmeldingen.  
 

2. Opplæring av kommunestyret i eierstyring tas som en del av folkevalgtopplæringen i 
neste valgperiode. Denne må omfatte både opplæring om eierskap og ulike roller knyttet 
til eierstyring, og bør gjennomføres i løpet av de seks første månedene i valgperioden.  
 

3. Som eierrepresentanter velges sentrale politikere, fortrinnsvis 
medlemmer/varamedlemmer av formannskapet. 
 

4. Kommunedirektøren retter en henvendelse til selskaper som ikke har vedtektsfestet bruk 
av valgkomité, og ber om at dette blir tatt inn i vedtektene. Foreligger det ikke instruks 
for valgkomitéen, bes dette utarbeidet. Instruksen bør inneholde bestemmelser om 
komplementær kompetanse og kjønnsbalanse. 
  

5. Ved revidering av eierskapsmeldingen presiseres det i tilknytning til reglene om 
inhabilitet at man må unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som 
styremedlemmer der kommunen har eierinteresser. 
 

6. Kommunedirektøren lager en oversikt over registrering i styrevervregisteret blant 
selskapene som kommunen har eierinteresser i, og ber selskap som ikke er registrert der 
om å gjøre dette. 

 
 

Behandling i Formannskapet - 15.03.2022  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Malvik kommunes eierskapsmelding skal fra neste revidering inneholde en oversikt over 

kommunens eierrepresentant og styremedlemmer i de enkelte selskapene. Oversikten 
oppdateres årlig og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med 
eierskapsmeldingen.  
 

2. Opplæring av kommunestyret i eierstyring tas som en del av folkevalgtopplæringen i 
neste valgperiode. Denne må omfatte både opplæring om eierskap og ulike roller knyttet 



til eierstyring, og bør gjennomføres i løpet av de seks første månedene i valgperioden.  
 

3. Som eierrepresentanter velges sentrale politikere, fortrinnsvis 
medlemmer/varamedlemmer av formannskapet. 
 

4. Kommunedirektøren retter en henvendelse til selskaper som ikke har vedtektsfestet bruk 
av valgkomité, og ber om at dette blir tatt inn i vedtektene. Foreligger det ikke instruks 
for valgkomitéen, bes dette utarbeidet. Instruksen bør inneholde bestemmelser om 
komplementær kompetanse og kjønnsbalanse. 
  

5. Ved revidering av eierskapsmeldingen presiseres det i tilknytning til reglene om 
inhabilitet at man må unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som 
styremedlemmer der kommunen har eierinteresser. 
 

6. Kommunedirektøren lager en oversikt over registrering i styrevervregisteret blant 
selskapene som kommunen har eierinteresser i, og ber selskap som ikke er registrert der 
om å gjøre dette. 
 

 
 

Vedlegg: 
Ingen. 

Saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- KS Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
- K-sak 76/21 Rapport fra eierskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 

Sammendrag: 
Saken gjelder oppfølging av rapport etter eierskapskontroll av Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS. Rapporten konkluderte med at eierskapsmeldingen er i samsvar med 
kommunelovens krav. KS har supplert kravene med en rekke anbefalinger om aktiv eierstyring. 
En del av disse anbefalingene er tatt inn i eierskapsmeldingen, men rapporten anbefaler at flere 
av disse innarbeides. Kommunedirektøren foreslår justeringer i tråd med dette, bortsett fra årlige 
eierskapsseminar og årlige oppdateringer av økonomisk informasjon om selskapene.    

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet den 08. november 2021, sak 76/21, rapport fra eierskapskontroll av 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Kontrollen ble utført av Revisjon Midt-Norge SA. 
Dette var ikke noen forvaltningskontroll av tjenesten, men en gjennomgang av kommunens 
system for eierstyring. Anbefalingene har derfor relevans også overfor kommunens eierstyring 
av øvrige selskaper. Kommunestyret fattet slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten. 
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av 
rapportens anbefalinger innen juni 2022.  
 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1053&sourceDatabase=EPHORTE


3. Kommunestyret ber eierrepresentant ta opp registrering i styrevervregisteret og 
vedtektsfesting av valgkomité med representantskapet, jf. Malvik kommunes 
eierskapsmelding. 

 
Vedtakets punkt 3 ble sendt over til eierrepresentanten i Trøndelag brann- og redningstjeneste 
IKS for oppfølging. Saken ble tatt opp i representantskapsmøtet 15.12.2021 i sak 16/21. Det ble 
der fattet slikt vedtak: 
 

Representantskapet ber selskapet legge til rette slik at alle styremedlemmer blir 
registrert i styrevervregisteret.  
 
Vedtektsfesting av valgkomité med representantskapet tas med i neste revidering av 
selskapsavtalen. Revidering av selskapsavtalen fremlegges for representantskapet. 

 
Rapporten konkluderte med at eierskapsmeldingen er i samsvar med kommunelovens krav og 
hovedsakelig i samsvar med anbefalte føringer fra KS for aktiv eierstyring. I rapportens kapittel 
7.2 gis disse anbefalingene for bedre å oppfylle KS’ føringer: 
 

1. Vurdere at deler av eiermeldinga revideres årlig for å synliggjøre økonomisk informasjon og 
styrevalg fra eide selskap. Videre å informere om hvem som er styremedlemmer og kommunens 
eierrepresentant i eide selskap. 
  

2. Etablere folkevalgtopplæring knyttet til kommunens eierskap og eierstyring 
  

3. Etablere rutiner for kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret til å utøve aktiv 
kommunikasjon og eierstyring 
  

4. Kommunestyret bør ta en prinsipiell diskusjon rundt hvem som bør sitte som representanter i eide 
selskap, og hvorfor vedkommende blir valgt. Det bør gjøres en vurdering av hvor ofte representanten 
vil bli inhabil ved behandling av saker i kommunen. 

 
Kommunedirektørens vurdering av disse anbefalingene går fram under «Vurdering». 
 

Konsekvenser for klima og miljø: 
Ikke relevant. 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

Vurdering: 
Til pkt. 1 – revidering av eiermeldinga og oversikt over styremedlemmer og eierrepresentant i 
selskap: 
Kommunedirektøren er enig i at eiermeldinga bør ha en oversikt over kommunens 
eierrepresentant og styremedlemmer i de enkelte selskapene, og vil innarbeide dette i neste 
revisjon av meldingen. Årlig oppdatering legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside 
sammen med eierskapsmeldingen, i tillegg til eksisterende oversikt over råd og utvalg. 
  
Når det gjelder en årlig oppdatering av økonomisk informasjon om selskapene, og ikke bare i 
starten av perioden, så er dette den mest arbeidskrevende operasjonen ved revideringen. Med 

https://www.malvik.kommune.no/valgte-politiske-representanter.4980813-200030.html


dagens administrative kapasitet kan dette bli utfordrende, og det anbefales derfor en løsning 
hvor eierrepresentantene blir mer sentrale i oppfølgingen underveis i perioden, jf. forslag i pkt. 
to og tre under. 
 
Til pkt. 2 om folkevalgtopplæring: 
Opplæring til kommunestyret om eierstyring bør tas som en del av folkevalgtopplæringen etter 
valget 2023, og gjennomføres i løpet av de seks første månedene av valgperioden. Emnet må 
vies større plass enn i siste folkevalgtopplæring, og må omfatte både opplæring om eierskap og 
ulike roller knyttet til eierstyring. 
 
I stedet for et årlig eierskapsseminar for kommunestyret, foreslås at hovedregelen er at 
formannskapsmedlemmer/-varamedlemmer velges som eierrepresentanter. Formannskapet har 
oftere møter og sitter i en strategisk posisjon. Spørsmål om eierskap vil da kunne tas opp i 
formannskapet før generalforsamling-/representantskapsmøter. Behov for avklaringer i 
kommunestyret vil også lettere kunne fanges opp gjennom diskusjoner i kommunestyret. Ved at 
eierrepresentantene deltar på kommunestyremøtene, vil de kunne gi utfyllende informasjon til 
kommunestyret når protokoller og rapporter fra eiermøter refereres på saklista.   
 
Til pkt. 3 om rutiner for kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret:  
Det bør velges sentrale politikere som eierrepresentanter, og kommunedirektøren foreslår at 
disse fortrinnsvis velges blant formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Se for øvrig 
kommentar til pkt. 2.  
 
Dagens rutine med referat til kommunestyret av protokoll og tilbakemeldingsskjema bør 
beholdes. Med sentrale politikere til å følge opp, blir systemet mer kjent og lettere å følge opp. 
Politiske signaler kan da også lettere gis og fanges opp. 
 
Til pkt. 4 om hvem som bør sitte som representanter i eide selskap: 
Administrasjonen vil her rette en henvendelse til de selskapene hvor bruk av valgkomité ikke er 
vedtektsfestet, og be om at det tas inn en bestemmelse om dette i vedtektene. Videre vil det bli 
undersøkt om det foreligger en instruks for valgkomitéen, og om denne inneholder 
bestemmelser om komplementær kompetanse og kjønnsbalanse. Hvis dette ikke er tilfelle, bes 
det om at slik instruks vedtas.  
 
Ved revidering av eierskapsmeldingen presiseres reglene om inhabilitet og at man må unngå at 
sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som styremedlemmer der kommunen har 
eierinteresser.  
 
Når det gjelder behovet for å sikre at styrets medlemmer er registrert i styrevervregisteret, vil 
kommunedirektøren lage en oversikt over hvilke selskap som er registrert i dette, og på vegne av 
kommunestyret be de som ikke er registrert om å registrere seg. Det lages en samleoversikt over 
hvem som er eierrepresentant og styrerepresentanter i de selskapene kommunen har 
eierinteresser. Denne legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside og oppdateres årlig, jf. 
kommentar til pkt. 1. 
 
 
Stig Roald Amundsen 
kommunedirektør 
 

Bjørg Løkken 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og er uten underskrift.


