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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
denne innstillinga: 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierstyring av Brannvesenet Midt IKS til orientering. 
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at arbeidet med å lage instruks for 

valgkomiteen fullføres våren 2022. 

 
Vedlegg 
Rapport fra eierskapskontroll - Kommunens eierstyring av Brannvesenet Midt IKS 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Inderøy 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 kommunens eierstyring er i samsvar med god praksis.  

· Kommunen har en nylig oppdatert eiermelding (desember 2021).  
· Kommunestyret har gjennom folkevalgtopplæringen fått opplæring i håndtering av 

eierrollen 
· Ordfører og varaordfører er henholdsvis fast medlem og varamedlem i 

representantskapet.  
· Ordfører orienterer formannskapet og hovedutvalgene om eiersaker. 

Selskapets rammer for representantskapets styring er i samsvar med lovkravene. Selskapet 
har likevel ikke hatt instruks for valgkomiteen, noe som er i strid med selskapsavtalen. Det 
går fram av rapporten at daglig leder skal utarbeide en instruks til representantskapets møte 
våren 2022. 

Revisors konklusjon og anbefalinger  
Revisor anbefaler at eierrepresentanten bør påse at det utarbeides en instruks for 
valgkomiteen. Revisor har ikke pekt på andre forhold som bør korrigeres.  

Kommunedirektørens uttalelse 
Ifølge kommuneloven skal kommunedirektøren få anledning til å uttale seg om saker som 
skal legges fram for kontrollutvalget og som utvalget rapporterer om til kommunestyret. 
Sekretariatet har derfor invitert kommunedirektøren til å uttale seg om forhold i rapporten 
som ligger under hans ansvarsområde, han har ikke gitt noen uttalelse.  
 
Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet og orientere om rapporten.  



Vurdering 
Rapporten viser at Inderøy kommunes eierstyring av Brannvesenet Midt er i samsvar med 
anbefalingene om god eierstyring.  

Arbeidet med å lage instruks for valgkomiteen blir etter all sannsynlighet fullført i løpet av 
våren. Det er naturlig å be eierrepresentanten om å påse at dette ferdigstilles.  
 
 


