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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling Utøver Indre Fosen kommune sin eierstyring av TBRT i 

samsvar med gitte føringer og anbefalinger?  

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?  

Kilder til kriterier  Kommuneloven  

 KS’ anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og 

kontroll  

 Indre Fosen kommunes eierskapspolitikk  

Metode Dokumentstudier og intervjuer 

Tidsplan  150 timer 

 Levering til sekretær 24.5.2023 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Arve Gausen 

aga@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik 

Styringsgruppe: Leidulf Skarbø og Sunniva T. Sæter 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Indre 
Fosen kommune 

Ordfører/eierrepresentant  

 



 

 

2 MANDAT 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune bestilte i sak 62/22 en eierskapskontroll av 

kommunens eierstyring av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS – 

TBRT slik planen for eierskapskontroll legger opp til, men uten de andre eierne. Følgende 

forslag til hovedproblemstilling ligger ved saksutredningen: «Utøver Indre Fosen kommune 

sin eierstyring av TBRT i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte 

normer for god eierstyring?» Videre foreslår saksutredningen at følgende undersøkes: 

 Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i 

Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS?  

 Er eierstyringen i TBRT 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?  

 

2.2 Kommunens eierskap 
I KS’ anbefalinger for eierskap framgår det at et viktig prinsipp ved selskapsorganisering er at 

selskapets ledende organer skal ha betydelig grad av frihet til å drive virksomheten. Lovfestede 

bestemmelser og vanlige normer for god selskapsstyring setter grenser for hvor mye 

kommunen eller fylkeskommunen som eier disse selskapene kan og bør involvere seg i 

selskapenes virksomhet. Eierne skal trekke opp den ytre rammen for styret og daglig ledelse 

skal styre etter: Eierstrategien, eierskapsmeldingen og selskapsavtalen eller vedtektene for 

selskapet. Interkommunale selskaper er regulert av IKS-loven. Det er bare kommuner, 

fylkeskommuner og andre interkommunale selskaper som kan være eier. Eierne har samlet et 

ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.  

 

2.3 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er et interkommunalt selskap for følgende 

kommuner: 

 Trondheim (85,79 % eierandel) 



 

 

 Malvik (5,95% eierandel) 

 Indre Fosen (4,24% eierandel) 

 Oppdal (2,92% eierandel) 

 Rennebu (1,06% eierandel) 

Brann- og redningstjenesten har ansvaret for alle lovpålagte oppgaver i eierkommunene i 

henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven. Selskapet har ansvar for brann- og 

redningsberedskap og brannforebyggende oppgaver i eierkommunene. Selskapets 

representantskap består av 5 medlemmer fra Trondheim kommune og et medlem fra hver av 

eierkommunene Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu. 

  



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I dette kapitlet presenteres problemstillingene og en avgrensning av oppdraget. 

3.1 Avgrensing 
I en eierskapskontroll som denne ser revisor på kommunens system for oppfølging av 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Kontrollen vil ikke rette seg mot selskapet, men 

mot kommunens system for eierstyring, og hvordan denne utføres av eierrepresentant og 

formidles til kommunestyret som eier. Dette vil i praksis si at vi kontrollerer om kommunens 

eierutøvelse i selskapet skjer i tråd med gitte føringer.  

3.2 Problemstillinger 
Utøver Indre Fosen kommune sin eierstyring av TBRT i samsvar med gitte føringer og 

anbefalinger?  

Undersøkelsen avgrenses til å belyse følgende delproblemstillinger: 

1. Har kommunen en eierskapsstrategi som inneholder anbefalt informasjon om 

eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS?  

Følgende punkter kan være aktuelle å se nærmere på: om kommunens eierskapsmelding 

er i samsvar med krav og at det er en eierstrategi for TBRT som revideres jevnlig. 

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

selskap?  

Følgende punkter kan være aktuelle å se nærmere på: valg av eierrepresentant og delegert 

myndighet, forutsigbare kommunikasjonsformer og jevnlige eiermøter. 

3. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger 

i samsvar med gitte føringer?  

Følgende punkter kan være aktuelle å se nærmere på: bruk av valgkomite, retningslinjer 

for valgkomiteens arbeid hvor kompetanse, rollekonflikter/habilitet, kjønn og registrering i 

styrevervregister er viktige momenter. 

 

3.3 Kilder til kriterier 
 Kommuneloven, kapittel 26  

 KS’ anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll  

 Indre Fosen kommunes eierskapspolitikk  



 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Vi vil gjennomgå oversikter over politiske saker hvor kommunes eierskap og eierstyring av 

TBRT har vært behandlet. Videre vil vi 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. 

De nevnte metodene vil være hensiktsmessig for å gi mest mulig presise svar på 

problemstillingene. 

 

 

Orkanger, 6.1.2023  

 

 
Arve Gausen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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