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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre en eierskapskontroll 
av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS innenfor en ressursramme på 150 timer med 
leveringstidspunkt 24.05.2023. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 23.11.2022 (sak 62/22) å bestille en eierskapskontroll av 
Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS i tråd med plan for eierskapskontroll 2021 - 2024.  
 
Revisor har utarbeidet en prosjektplan hvor det foreslås å avsette 150 timer til prosjektet, og 
levering til sekretariatet 24.05.2023.  
 
I bestillingsaken fremgikk det at kontrollutvalget ønsket å få følgende problemstillinger 
besvart:  
  

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

• 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? 

 
På bakgrunn av kontrollutvalgets ønsker har revisjonen utarbeidet en prosjektplan. 
Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for prosjektet:  
  

1. Har kommunen en eierskapsstrategi som inneholder anbefalt informasjon om 
eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS? 

2. Er eierstyringen av TBRT i tråd med gitte føringer, inkl. kommunikasjon mellom eier 
og selskap? 

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

 
Prosjektplanen beskriver metode for gjennomføring. Revisor skriver at de vil gjennomgå 
oversikter over politiske saker hvor kommunes eierskap og eierstyring av TBRT har vært 
behandlet. Videre vil revisor gjennomføre intervju med ordfører/eierrepresentant om 
kommunens eierstyring. Det kan i tillegg være behov for intervju med flere, eksempelvis 
andre som følger opp eierskapet administrativt på vegne av kommunen. 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, vil presentere prosjektplanen i møtet 
og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.  



 
Vurdering og konklusjon 
Etter sekretariatets vurdering er problemstillingene som er satt opp godt egnet til å 
undersøke Indre Fosen kommunes eierskap i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. 
Sekretariatet mener problemstillingene er i tråd med kontrollutvalgets bestilling.  
 
I tillegg til de nevnte kildene til kriterier i prosjektplanen mener sekretariatet at revisor også 
bør se på eierskapsmeldingen, lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og 
selskapsavtalen med Trøndelag brann- og redningstjeneste.  
 
Fristen for prosjektplan er satt til 24.05.2021, noe som vil være tidsnok for at kontrollutvalget 
kan behandle rapporten i utvalgets siste møte før sommeren. Når det gjelder ressursrammen 
mener sekretariatet at 150 timer muligens er litt i høyeste laget, men på den annen side har 
tilsvarende prosjekt i f.eks Malvik kommune også hatt den samme ressursrammen slik at det 
likevel må antas at dette er nødvendig.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanens 
ressursramme og problemstillinger, med levering 24.05.2023. 
 
 


