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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i revidert prosjektplan. 
 
Vedlegg 
Revidert prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
I november 2020 fikk kontrollutvalget en invitasjon fra kontrollutvalget i Snåsa kommune om 
å delta i en forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS. 
Kontrollutvalget behandlet invitasjonen på sitt møte 9. februar 2021 i sak 5/21, 
kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Brannvesenet Midt IKS, og har ingen merknader til det prosjektinnholdet Snåsa 
kontrollutvalg vedtok i møte 17.11.2020. 

 
Av eierkommunene i selskapet så er det Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Lierne kommuner som 
har vedtatt deltakelse i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS. 
 
Revidert prosjektplan inneholder samme opplysninger som i opprinnelig prosjektplan, det er 
kun vedtakene i kontrollutvalgene og fordeling av timer mellom deltakerkommunene som er 
lagt til i revidert plan. 
 
Revisjonen har utarbeidet følgende problemstillinger for prosjektet: 
Eierskapskontroll 
Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS (BMI) i tråd med kommunestyrets 
vedtak og etablerte normer for god eierstyring? 
 
Forvaltningsrevisjon 
1. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested knyttet til helseskader ved ulykker? 
2. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende brannarbeidet til eierkommuner? 

o Brannforebyggende arbeid, feiertjenester i hus og hytter 
3. Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt forurensning hos eierkommunene? 
4. Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta gitte oppgaver til 

eierkommunene? 
 
For Inderøy sin del, så gjennomføres prosjektet med et timeforbruk på 100 timer til 
eierskapskontroll og 80 timer til forvaltningsrevisjon, totalt 180 timer. 
 
Oppstart av undersøkelsen er 01.06.2021 og endelig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 21.01.2022. 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, vil orientere om problemstillinger og 
gjennomføring av prosjektet på møtet 11. mai (han vil delta via Teams).  
 
 



Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, 
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
 


