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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av at rekruttering tas 
inn som del av problemstilling nr. 5. 
2. Kontrollutvalget legger til grunn at flere av eierkommunene deltar i prosjektet. Til neste 
møte ber kontrollutvalget om en sak på beregnet timeressurs og leveringstidspunkt fra 
revisjonen. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 
 
 
Vedlegg 
Prosjektplan Brannvesenet Midt IKS 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok plan forvaltningsrevisjon 2020-2024 den 29.10.20. Her ble  
«personal, rekruttering, sykefravær og kompetanse» satt som 1. prioritet, 
 
Kontrollutvalget fattet i sak 21/20 slikt enstemmig bestillingsvedtak: 
1.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt 
IKS. 
2.Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3.Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel som ser 
på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring. 

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 26.01.21, jfr. vedlegg. 
Planen angir følgende problemstillinger: 
 
1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS 
(BMI) i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring? 
2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested 
knyttet til ulykker? 
3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende arbeidet til 
eierkommuner? 
4. Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt 
forurensing hos eierkommunene? 
5. Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta 
gitte oppgaver til eierkommunene 
 
Rekruttering er ikke spesifikt nevnt i prosjektplanen. Revisjonen sier i en henvendelse at det 
kan bakes inn i problemstilling nr. 5.  
 
Sentrale kilder til revisjonskriterier vil være kommune-, brann og eksplosjonsvernloven, KS 
sine anbefalinger om eierstyring, samt forskriftene hhv.  brannforebygging og 



organisering/dimensjonering av brannvesenet. 
 
Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via dokumentgjennomgang, intervjuer og 
statistikk. Det kan være aktuelt med ekstern bistand i prosjektet. 
 
Det er avgrenset til ikke å omfatte ansatte- og brukerundersøkelser. 
 
Prosjektet er foreløpig ikke eksakt beregnet på tidsressursbruk og leveringstidspunkt rapport. 
Det er 5 øvrige eierkommuner i Brannvesenet Midt IKS. Lierne sitt kontrollutvalg har fattet 
bestillingsvedtak, mens Inderøy har uttrykt positivt utgangspunkt til å delta. 
Røyrvik og Osen har ikke behandlet spørsmålet. De har hhv. kontrollutvalgsmøte 09.02. og 
16.02.21.  Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet saken i møte den 29.01. og fattet  

følgende vedtak i saken:  
 
«1. Kontrollutvalget ønsker å delta i et fellesprosjekt om 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt 
IKS.  
2. Kontrollutvalget forutsetter å få delta i utformingen av 
prosjektplanen  
3. Kontrollutvalget forutsetter at revisors timeforbruk fordeles likt 
mellom deltagerkommunene når det gjelder 
forvaltningsrevisjonsdelen  
4. Kommunestyret orienteres om saken»  
 

Eierskapskontrollen vil være spesifikk for hver kommune og erfaringsmessig  stipulert til opp 
mot 100 timer. Forvaltningsrevisjonsdelen vil som regel være felles for bestillerne og 
belastes likt, om ikke noen av bestillere har helt egne problemstillinger de ønsker svar på. 
Erfaringsmessig stipulert vil forvaltningsrevisjon stipuleres til mellom 300 og 400 timer.  
 
Vurdering 
Sekretariatet er av den fremlagte prosjektplan, med at rekruttering med grunnlag i 
kompetansebehov m.v.tas inn som en del av problemstilling nr. 5, ansees for å være i tråd 
med kontrollutvalgets bestilling  i sak 21/20. Prosjektplanen viser at feiertjenesten er inkludert 
i problemstillingen om forebyggende arbeid.  
 
En må komme tilbake med en sak i neste møte vedr. timeressurs og leveringstidspunkt. Det 
kan være eventuelle behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet og 
kontrollutvalget må kunne ta stilling til disse. De eierkommuner som formelt  ikke har avklart 
sin deltakelse i prosjektet  må gjøre det. 
 
 Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget 
kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefale å godkjenne den fremlagte prosjektplan 
datert 26.01.21 og at prosjektet straks kan settes i gang. 
 
 
 
 
 


