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Forslag til vedtak 
Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brann-
vesenet Midt IKS, og har ingen merknader til det prosjektinnholdet Snåsa kontrollutval vedtok 
i møte 17.11.2020. 
 
 
Saksopplysninger 
Brannvesenet Midt IKS er eid av kommunene Snåsa, Røyrvik, Lierne, Osen, Inderøy og 
Steinkjer. Snåsa kontrollutvalg vedtok i sitt møte 17.11.2020, sak 21/20: 
 
          «1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brann- 
                  vesenet 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.» 
 
Snåsa kontrollutvalg v/sekretæren har etter dette vedtaket spurt kontrollutvalgene i de fem 
andre eierkommunene om å være med på prosjektet. Hver kommune står fritt, men det kan 
gi nytte for alle å delta i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Brannvesenet Midt IKS.  
 
Timeressursen som Revisjon Midt-Norge bruker på dette prosjektet vil bli fordelt på deltaker-
kommunene, dvs. at det blir «billigere» for hver kommune jo flere av de seks eierne som 
slutter seg til.  
 
Inderøy har Brannvesenet Midt IKS som prioritet nr 4 i plan for forvaltningsrevisjon og som nr 
1 i plan for eierskapskontroll. 
 
I den inneværende valgperioden er Revisjon Midt-Norge forpliktet på en timeressurs på 340 
timer pr år for Inderøy kommune. Dette inkluderer risiko- og vesentlighetsvurdering, forvalt-
ningsrevisjon og eierskapskontroll. I brev til sekretariatet, datert 19.01.2021, har revisjonen 
rapportert at 145 timer ble brukt i Inderøy i 2020, til risiko- og vesentlighetsvurdering og 
forvaltningsrevisjonen Eiendomsforvaltning, et prosjekt som var vedtatt i forrige periode. Slik 
sett står det igjen en ubrukt ressurs på 195 timer for året 2020. Revisjon Midt-Norge 
understreker at timebruken vil bli sett under ett for hele fireårsperioden, det vil si at Inderøy i 
2021 egentlig vil kunne bruke både årsressursen for 2021, resten fra 2020 og ev. noe av 
ressursen for 2022. 
 
Kontrollutvalget har også fått spørsmål fra Frosta kontrollutvalg v/sekretæren om å delta i 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred legevakt IKS. Dette blir lagt fram som 
egen sak for utvalget. 
 
 
Vurdering 
Inderøy kontrollutvalg skal i dette møtet ta stilling til tre forvaltningsrevisjoner, to av dem 
kombinert med eierskapskontroll. Bare den ene, prosjektet knyttet til grunnskole, er initiert av 



utvalget sjøl i denne omgangen. Tilfeldigvis har to andre kontrollutvalg vedtatt å bestille 
revisjonsprosjekt av interkommunale selskap der Inderøy er medeier; Brannvesenet Midt IKS 
og Innherred Legevakt IKS, begge med svært viktige og kritiske funksjoner for innbyggerne. 
Ettersom Revisjon Midt-Norges timeressurs gjør det mulig å fordele bruken ujevnt på 
enkeltår innenfor valgperioden, bør Inderøy kontrollutvalg benytte anledningen til å delta i 
begge de to fellesprosjektene i tillegg til sitt egne prosjekt. «Prisen» for å gjøre dette, er at 
Inderøy må vente lenger før prosjekt nr 2 i kommunens plan for forvaltningsrevisjon kan 
gjennomføres. 
 
 
 
 
 


