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Vurdering av oppstart av eierskapskontroll for Trøndelag Brann og
Redningstjeneste IKS
Saksdokumenter:
- Se sak 04/21 Vurdering av oppstart av forvaltningsrevisjon og/eller
eierskapskontroll 2021 i kontrollutvalget den 1.februar.

Saksbakgrunn:
I sak 04/21 gjorde kontrollutvalget et vedtak om å sende en henvendelse til de andre
kontrollutvalgene tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (heretter omtalt
som TBR) om det er interesse for å gjennomføre en eierskapskontroll med en mulig
forvaltningsrevisjon.
Selskapets eiere er:
• Trondheim kommune - 85,23 %
• Malvik kommune - 6,02 %
• Indre Fosen kommune - 4,54 %
• Oppdal kommune - 3,06 %
• Rennebu kommune - 1,15 %
I plan for eierskapskontroll for 2020 – 2024 som ble vedtatt av kommunestyret i sak
130/20 den 10.12.2020, med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge i planperioden:
1.
2.
3.
4.
5.

Oppdal næringshus
Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS
Rosenvik Holding AS
ReMidt IKS
Selskap hvor kommunen er medeier og andre kommuner inviterer til
eierskapskontroll
6. Eierstyring
Saksvurdering:
Sekretariatet har vært i kontakt med sekretariatet for Trondheim kommune og Konsek
Trøndelag IKS. De informerte om at kontrollutvalget i Trondheim og Malvik har bestilt en
eierskapskontroll i selskapet.
Blant Kontrollutvalg Fjell IKS sine kommuner, har det tidligere vært en praksis at man
har forsøkt å samkjøre både eierskapskontroller (før selskapskontroller) og
forvaltningsrevisjoner. Etter endringen av kommuneloven fra 2019, hvor begrepet
selskapskontroller ble erstattet av eierskapskontroller, så har det blitt mer vanlig at den
enkelte kommune gjennomfører eierskapskontroller uavhengig av hverandre. Det har sin
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som forvalter kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med regelverk,
kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. I en del tilfeller kan det
da være mest praktisk å gjennomføre generelle eierskapskontroller som kontrollerer om
eierskapet utøves i henhold til kommunens eierskapsmelding for flere selskaper.
Når det kommer til spørsmålet om en gjennomføring av en forvaltningsrevisjon i et felles
eid selskap, er det imidlertid vanlig å forespørre om de andre eierkommunene vil delta.
Det er avtalt en ny samtale med sekretariatet for kontrollutvalget i Trondheim kommune
og Konsek Trøndelag IKS på førjulsvinteren for en vurdering av om det kan være av
felles interesse å gjennomføre en forvaltningsrevisjon.
Konklusjon:
Dersom kontrollutvalget i Oppdal ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll i TBR, så
anbefaler sekretariatet at utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan med
ressursramme og leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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