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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvår 2022 utarbeide
forslag til eiermelding i samsvar med lovkrav og prinsipper for god eierstyring.
2. Forslaget bør ta utgangspunkt i KS’ anbefalinger om god eierstyring.
Vedlegg
Rapport eierskapskontroll - Kommunens eierstyring av Brannvesenet Midt IKS
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Snåsa har gjennom en eierskapskontroll undersøkt hvordan kommunen
forvalter sitt eierskap i Brannvesenet Midt IKS. Undersøkelsen omfatter også deler av
kommunens overordnede eierskapsforvaltning.
Eierskapskontroll er en av kontrollutvalgets lovpålagte aktiviteter. Det er en kontroll av om
den som utøver kommunens eierinteresser, gjør det i samsvar med lover, forskrifter,
kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Resultater
Rapporten viser at det ikke er utarbeidet noen eiermelding denne valgperioden,
administrasjonen er heller ikke kjent med at det eksisterer noen eiermelding fra tidligere
perioder. Det har ikke vært dialog mellom eierrepresentanten og kommunestyret i forkant av
møtene i representantskapet i Brannvesenet Midt. Det har heller ikke vært vesentlig
rapportering fra eierrepresentanten til kommunestyret i etterkant av møtene. Brannsjefen
deltar i kommunestyret en gang i løpet av valgperioden.
Administrasjonen har fått i oppdrag å lage rutiner for å holde kommunestyret orientert om
årsregnskap og årsmelding i selskapene som kommunen er eier i. Status for dette arbeidet
går ikke fram av rapporten.
Selskapet har ikke hatt instruks for valgkomiteen. Dette er i strid med selskapsavtalen.
Daglig leder har fått i oppdrag å utarbeide en instruks til møtet i representantskapet våren
2022.
Revisors konklusjon og anbefalinger
Revisor konkluderer med at kommunen har mangler i eierskapsforvaltningen generelt og i
forvaltningen av eierskapet i Brannvesenet Midt IKS spesielt:
• Kommunen mangler en eiermelding som er i samsvar med kommuneloven. Det
medfører blant annet at det ikke finnes prinsipper for eierstyring knyttet til
eierstrategi.
• Revisor peker også på at det ikke finnes rutiner for dialog mellom eierrepresentant
og kommunestyre, eller for opplæring om eierstyring i kommunestyret. Begge deler
er sentrale anbefalinger fra KS.

•

Arbeidet med instruks til valgkomiteen i Brannvesenet Midt er igangsatt. Kommunen
bør følge opp at dette ferdigstilles.

Revisor anbefaler på denne bakgrunnen at kommunestyret bør vedta en eiermelding i
samsvar med kommunelovens krav. Revisor viser til anbefalingene fra KS om aktivt eierskap
som relevante i arbeidet med ny eiermelding.
Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet og orientere om rapporten.
Ifølge kommuneloven skal kommunedirektøren få anledning til å uttale seg om saker som
skal legges fram for kontrollutvalget. Sekretariatet har derfor invitert kommunedirektøren til å
uttale seg om forhold i rapporten som ligger under hans ansvarsområde.
Kommunedirektøren har ikke uttalt seg om rapporten.
Vurdering
Snåsa kommunes eierskap i Brannvesenet Midt er beskjedent, men tjenesten er kritisk for
innbyggerne. Det kan derfor argumenteres for at det er nødvendig at kommunen forvalter
eierskapet aktivt, for å bidra til at selskapet utvikler seg i ønsket retning.
Et aktivt eierskap krever tilstrekkelig opplæring i eierrollen. Det krever også at de som utøver
rollen er klar over formålet med eierskapet og forventningene til rollen. Dette forutsetter at
kommunen har en eiermelding der formål med og prinsipper for eierstyringen er avklart.
Sekretariatet mener derfor at arbeidet med å følge revisors anbefalinger bør gis prioritet.

