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Forslag til vedtak 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet sak 40/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering for Osen kommune - 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2023 i møte den 
26.08.20:  

Kommunestyret vedtar punktene 1 og 2 i kontrollutvalget sitt vedtak i saken  
1. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Osen kommune for perioden 2021 

– 2023.  

Forvaltningsrevisjon:  
2021:  
a. Offentlig anskaffelser Følger Osen kommune lov og forskrift om offentlig 
anskaffelser.  
b. Mobbing i skolen Håndteres mobbesaker iht gjeldende lover gitte retningslinjer  
2022:  
Internkontroll i Osen kommune, system Har Osen kommune et system for 
internkontroll som fungere for alle sektorer og er kjent for alle ansatte.  
2023:  
Kvalitetssikring i opplæring.  
 
Eierskapskontroll:  
2021:  
Ingen eierskapskontroll.  
2022:  
Nord-Fosen utvikling AS Gjennomføres sammen med Åfjord kommune.  
2023:  
Brannvesenet Midt IKS Gjennomføres sammen med de andre eierne i selskapet.  

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i perioden 2021 – 2023. 

 
Viser til kontrollutvalgets møte den 08.12.20. Fra møtereferatet under posten Drøftinger står 
det: 

· Til kontrollutvalet i Osen: 
Brannvesenet Midt IKS er som kjent eit interkommunalt selskap med Lierne, Røyrvik, 
Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Osen som eigarar. I Snåsa kommune sine planar for 
forvaltingsrevisjon og eigarskapskontroll er Brannvesenet Midt IKS prioritert først, og 
Snåsa kontrollutval gjorde dette vedtaket i sak 21/20 i møte 17.11.2020: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet 

Midt IKS. 
2. Prosjektplan legges fram i neste møte. (10.02.2021) 
3. Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel 

som ser på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og 



opplæring. 

Eg bed kontrollutvalet ta stilling til om det vil delta i dette prosjektet, og gje 
melding til Tor Arne Stubbe i Revisjon Midt-Norge SA. 

 
Kontrollutvalget i Osen ønsker å delta – gjennomføre eierskapskontroll ved Brannvesenet 
Midt IKS i 2021.  
Henvendelsen er besvart pr mail og sekretær følger opp saken primo 2021. 

 
Tidligere sekretær for kontrollutvalget i Osen har på bakgrunn av dette den 09.12.20 sendt e-
post til kontrollutvalget i Snåsa (med kopi til Revisjon Midt-Norge og ny sekretær). I denne e-
posten står det bl.a.: 

Forespørselen er drøftet av kontrollutvalget i møte 8. des 2020.   
Kontrollutvalget i Osen har i sin plan for eierskapskontroll satt opp Brannvesenet Midt i 
2023. 
Tilbudet fra Snåsa er av interesse og kontrollutvalget i Osen vil delta i 2021 om flere av 
eierne blir med. (Flere å fordele kostnadene på.) Kontrollutvalget i Osen har myndighet 
til å endre plan for eierskapskontroll…, de må informere KST om at plan er/blir endret. 

 
Utkast til prosjektplan er mottatt fra Revisjon Midt-Norge (se vedlegg). Denne skal behandles 
av kontrollutvalget i Snåsa den 11.02.21, og kan bli endret i deres møte. 
 
Utkast til prosjektplanen beskriver bl.a. mandat, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder 
til revisjonskriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også vurdert sin 
uavhengighet, og egenerklæring er vedlagt. 
 
Det er utarbeidet følgende problemstillinger med underpunkt for prosjektet: 

Eierskapskontroll: 
1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS (BMI) i tråd med 

kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring? 

Forvaltningsrevisjon: 
2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested knyttet til ulykker? 
3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende arbeidet til eierkommuner? 

· Brannforebyggende arbeid, feiertjenester i hus og hytter 

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? 

 
Timeforbruk og frist for overlevering av rapport vil revisor komme tilbake til når det er avklart 
hvilke eierkommuner som ønsker å delta i prosjektet. 
 
Et normalt anslag av timeforbruk er ca 100 timer til eierskapskontroll som er individuell for 
hver eierkommune, og ca 300 timer til forvaltningsrevisjon avhengig av prosjektets omfang. 
Timeforbruket til forvaltningsrevisjon skal fordeles mellom kommunene som deltar i 
prosjektet. 
 
Dersom kontrollutvalget skal gjennomføre både forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser 
(se sak 04/21) og delta i dette fellesprosjektet er alle tilgjengelige timer/ressurser til 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon hos revisor brukt opp for gjeldende planperiode 
(2020-2023), se sak 02/20. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har tidligere signalisert at de ønsker å delta i et felles prosjekt sammen med 
flere av eierne/deltagerne i Brannvesenet Midt IKS, jf. kontrollutvalgets møte 08.12.20. 



 
Deltagelse i et felles prosjekt vil normalt være besparende både for kontrollutvalget, 
revisjonen og selskapet, dersom flere deltagere/eiere slutter seg til dette. I tillegg vil de 
øvrige deltagerne oppfatte dette som solidarisk.  
 
Kontrollutvalget er gitt myndighet til å omprioritere både innenfor eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret bør likevel bli informert om en ev. omprioritering, da 
rekkefølgen for prosjektet avviker fra plan for eierskapskontroll og ikke omtalt i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget har mulighet til å 
komme med innspill til ytterligere problemstillinger til prosjektplanen, men kontrollutvalget må 
vurdere om det er riktig bruk av revisor sine ressurser i å delta i et fellesprosjekt (se 
kontrollutvalgets sak 02/21 og 04/21). 
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


