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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret 
medfølgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at kommunens eiermeldinger utarbeides av 
administrasjonen. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at det utarbeides instruks for 
valgkomiteen. 

3. Kommunestyret tar rapporten ellers til orientering. 

 
Vedlegg 
Eierstyring - Brannvesenet Midt, Lierne kommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 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 kommunen har en eiermelding som ble vedtatt av kommunestyret i 
oktober 2021. Den har blitt oppdatert årlig de siste årene. Eiermeldingen ble i 2021 skrevet 
av ordføreren. Revisor viser til KS’ anbefalinger om eierstyring, som anbefaler at 
kommunedirektøren har sekretariatsfunksjonen for eiermeldingen. Anbefalingen er 
begrunnet i kommuneloven. Her står det i paragraf 13-1 tredje ledd at kommunedirektøren 
skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Revisor 
anbefaler at kommunestyret vurderer å legge oppgaven til administrasjonen. 
 
Kommunestyret har ellers fått opplæring i kommunalt eierskap og eierstyring gjennom KS’ 
folkevalgtopplæring og gjennom en egen workshop om emnet.  

De formelle strukturene rundt selskapet er også funnet i orden: Selskapet har en gyldig 
selskapsavtale og representantskapet behandler saker i henhold til lov om interkommunale 
selskap. Valgkomiteen har ikke instruks for valgkomiteen, men arbeidet er igangsatt av 
selskapet. Revisor anbefaler at dette følges opp av eierrepresentanten. 

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.  

Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet og orientere om rapporten.  



Vurdering 
Rapporten viser at Lierne kommune har et aktivt eierskap i Brannvesenet Midt. Strukturene 
for god eierskapsforvaltning er etablert; kommunen oppdaterer eiermeldingen årlig, 
kommunestyret har fått opplæring i eierstyring og eierskap og kommunen har rutiner for 
dialog mellom eierrepresentant og kommunestyre. 

Revisor viser til KS’ anbefalinger om god eierstyring og ber kommunestyret vurdere å legge 
utarbeidelsen av eierskapsmeldingen til kommunedirektøren. Sekretariatet støtter dette synet 
og viser til kommuneloven, der det er lagt opp til en arbeidsdeling mellom politisk og 
administrativt nivå. Arbeidsdelingen er tydeliggjort i loven av 2018. Kommunestyret bør ta 
stilling til om det ønsker en annen ordning enn den loven legger opp til. 
 
 


