
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 23/9 
Møtedato/tid: 18.01.2023 kl 09:00-11:50 
Møtested: Seremonirommet, Helsetunet i Rissa 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk, leder   
Espen Andresen, nestleder   
Veronica Moan Myran   
Randi Sollie Denstad   
Hauk Paulsen   
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Prosjektplan - Eierskapskontroll av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS 
02/23 Oppfølging av kontrollutvalgets sak 54 - Henvendelse om kjøpsavtale vedr tomt 

til Hindrem Stavkirke 
03/23 Forberedelse av virksomhetsbesøk 2023 - Stadsbygd omsorgssenter 
04/23 Referatsaker 
05/23 Eventuelt 
06/23 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Prosjektplan - Eierskapskontroll av Trøndelag Brann- og 
redningstjeneste IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 01/23 
 
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. 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Arve Gausen presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
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. 
 

 
 
Sak 02/23 Oppfølging av kontrollutvalgets sak 54 - Henvendelse om 
kjøpsavtale vedr tomt til Hindrem Stavkirke 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/arealsjef Tore Solli ga en orientering om administrasjonens syn på 
saken, og viste også til et brev som ble sendt til Sæther i 2019 hvor kommunen svarte ut 
Sæther med administrasjonens syn (vedlagt protokoll). Hovedintensjonen med avtalen er 
oppfylt og avløp og drenering fungerer. Solli svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Det ble påpekt fra kontrollutvalgets leder at det er viktig at kommunen erkjenner at de har 
ansvar for anlegget slik det ble gjort den gangen og slik det er i dag. Dette ble bekreftet av 
administrasjonen.  
 
Omforent forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget vil påpeke at kommunen har akseptert og godkjent det praktiske 
arbeidet som er gjennomført.  

2. Kontrollutvalget er gjort oppmerksom på at avtalen ikke er fulgt 100 %, men 
intensjonen er ivaretatt.  

3. Kontrollutvalget ber om at kommunen i fremtiden sørger for å besvare henvendelser 
fra innbyggere på en god måte i tråd med god forvaltningsskikk.  

 
Enstemmig.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vil påpeke at kommunen har akseptert og godkjent det praktiske 
arbeidet som er gjennomført.  

2. Kontrollutvalget er gjort oppmerksom på at avtalen ikke er fulgt 100 %, men 
intensjonen er ivaretatt.  



3. Kontrollutvalget ber om at kommunen i fremtiden sørger for å besvare henvendelser 
fra innbyggere på en god måte i tråd med god forvaltningsskikk. 

 

 
 
Sak 03/23 Forberedelse av virksomhetsbesøk 2023 - Stadsbygd 
omsorgssenter 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar den overordnede tidsplanen for virksomhetsbesøk ved 
Stadsbygd omsorgssenter 07.06.2023. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare nærmere klokkeslett for virksomhetsbesøket 
slik at dette er klart til kontrollutvalgets møte i april.   

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte. I tillegg til de temaene som kontrollutvalget allerede har vedtatt 
ønsker kontrollutvalget svar på hvordan feriavvikling håndteres mtp overtid? Det er ønskelig 
med innspill fra helse- og omsorgssjef og hovedverneombud.  
 
Omforent tillegg (punkt 3): 
3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren og hovedverneombud kommer i utvalgets 
neste møte 1.mars 2023 for å komme med innspill og diskutere temaer som er aktuelle å få 
orientering om under virksomhetsbesøket i juni.  
 
Forslag til vedtak med det foreslåtte tillegget ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar den overordnede tidsplanen for virksomhetsbesøk ved 
Stadsbygd omsorgssenter 07.06.2023. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare nærmere klokkeslett for virksomhetsbesøket 
slik at dette er klart til kontrollutvalgets møte i april. 

3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren og hovedverneombud kommer i 
utvalgets neste møte 1.mars 2023 for å komme med innspill og diskutere temaer som 
er aktuelle å få orientering om under virksomhetsbesøket i juni.    

 

 
 
Sak 04/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 
 
 



Sak 05/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder (Frp) informerte om en artikkel i Fosna folket om kommunens kjøp av 
juridisk vurdering som ikke ordfører var informert om. Det ble stilt spørsmål om 
kommunedirektøren har gått ut over sine fullmakter. Utvalget var enige om at de bør se 
nærmere på hva delegasjonsreglementet tillater og hvilke fullmakter kommunedirektøren har, 
samt om det er spesielle regler for juridisk konsulentbistand. Saken settes opp i neste møte, 
og delegasjonsreglementet legges da frem.  
 
Representant Andresen viste til en reportasje i NRK om avslag på sykehjemsplasser 
generelt i Norge. Andresen (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om 
at kommunedirektøren kommer i neste møte 1.mars 2023 for å gi en orientering om avslag 
på sykehjemsplasser. Hvor mange klager har kommet inn på avslag på sykehjemsplasser i 
kommunen og hvor mange har fått medhold i sin klage hos Statsforvalteren?  
 
Representanten Paulsen (Frp) tok opp status på saken med byggingen av Vanvikan VGS og 
eiendomsforholdet. På nåværende tidspunkt er utvalget enige om å ikke gå inn i saken. 
  
Avstemming over Andresens forslag. Andresens (SVs) forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste møte 1.mars 2023 for å gi en 
orientering om avslag på sykehjemsplasser. Hvor mange klager har kommet inn på avslag 
på sykehjemsplasser i kommunen og hvor mange har fått medhold i sin klage hos 
Statsforvalteren?  
 

 
 
Sak 06/23 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
 



Prosjektplan - Eierstyring TBRT

Indre Fosen kommune, 18.1.23

Arve Gausen



Trøndelag brann- og redningstjeneste - TBRT

• Eiere:

• Trondheim (85,79 % eierandel)

• Malvik (5,95% eierandel)

• Indre Fosen (4,24% eierandel)

• Oppdal (2,92% eierandel)

• Rennebu (1,06% eierandel)

Formål: yte lovpålagte oppgaver i eierkommunene i henhold til Brann-
og eksplosjonsvernloven 



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? 



Har kommunen en eierskapsstrategi som inneholder anbefalt informasjon 

om eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS? 

Aktuelt å se på:

• Kommunens eierskapsmelding

• Krav omfatter:
• Kommunens prinsipper for eierstyring
• Oversikt over eide selskap
• Formål/Eierstrategi med sine eierinteresser
• Vedtas en gang i valgperioden

• Anbefalinger omfatter
• Tilbakerapportering: Årlig rapport om status fra selskapet/ne

• Vedtatt selskapsavtale i kommunestyret
• Omfatter minimumsbestemmelsene i IKS-loven



Er eierstyringen av TBRT i tråd med gitte føringer, inkl. 

kommunikasjon mellom eier og selskap? 

Følgende punkter er det aktuelt å se på (anbefalinger):

• Valg av eierrepresentant (sentral folkevalgt)

• Delegert myndighet til eierrepresentant er avklart

• Kommunikasjonsformer mellom eierrepresentant og kommunestyret

• Det bør holdes jevnlige eiermøter med selskapet – eierutøvelsen 
utøves i representantskapet



Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for 

valg og habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer? 

Aktuelt å se på selskapsavtalens føringer for:

• Bruk av valgkomite

• Retningslinjer for valgkomiteens arbeid som sikrer at:
• kompetanse, 

• rollekonflikter/habilitet, 

• kjønn 

• registrering av verv i styreregister 

• Ivaretas ved valg av styremedlemmer til styre.



Tid og ressurs

• Oversendes sekretær 24.5.2023

• Antall timer 150
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